
Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                               ST 453-1   

 6
9 
69 
 

453.  ROBOTY INSTALACYJNE  
 
453-1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego w Węglińcu przy 
ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu. 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
sanitarnego 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie instalacji wodociągowej, 
-wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
-montaŜ armatury, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a 
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
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montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.2. Elementy instalacji 
2.2.1. Biały montaŜ     
-Baterie umywalkowe ścienne 
-Baterie wannowe ścienne z zestawem prysznicowym 
-Baterie zlewozmywakowe chromowane standardowe stojące 
-Komplety przelewowo-spustowe do wanien 
-Półpostument porcelanowy do umywalek 60x45 
-Przyłącza elastyczne do armatury 
-Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego 50mm 
-Syfony umywalkowe z tworzywa 
-Umywalki porcelanowe z jednym otworem KOŁO Nova o wym. 46x35 cm; 60x45 cm 
-Wanny akrylowe KOŁO Comfort 170x75cm 
-Wsporniki do umywalek 
-Zawory czerpalne mosięŜne ze złączką do węŜa d=15mm 
-Zestaw WC kompakt KOŁO Nova z odpływem pionowym i poziomym i deską sedesową 
-Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 2-komorowe z ociekaczem 
 
2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.  
-Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm 
-Kształtki z PVC kanalizacyjne d=50mm; 110 
-Kształtki z PVC-S kanalizacyjne d=110mm 
-Rury wywiewne z PVC d=110mm 
-Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm; 110 
-Rury z PVC przepustowe d=50mm; 110 
-Rury z PVC-S kanalizacyjne d=110mm 
-Tuleja stalowa dla rury dn110 uszczelniona 
-Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=110; 50 
-Wpust ściekowy podłogowy z rusztem ze stali nierdzewnej d=50mm 
 
2.2.3. Instalacja wodociągowa. 
-Klej Thermaglue 
-Kształtki miedziane 15mm; 18; 22;  
-Kształtki mosięŜne 15mm; 20 
-Łączniki redukcyjne mosięŜne d=25mm 
-Otuliny Thermacompact S 
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-Podchloryn sodowy 
-Rury miedziane d=15mm; 18; 22 
-Taśma Duct Tape 25mmx9m 
-Tuleja stalowa dla rur o średnicy do 22mm uszczelniona 
-Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=15mm; 18; 22 
-Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu EA251, temp. max. 65 
stopni C, max. ciśnienie wlotowe 1,0 MPa, przyłącze o średnicy 3/4" 
-Wodomierze skrzydełkowe dn=15mm; 20 
-Zawory czerpalne mosięŜne ze złączką do węŜa d=15mm 
-Zawory kątowe do płuczki d=15mm 
-Zawory kątowe do pralki i zmywarki d=15mm 
-Zawory kulowe mosięŜne do wody dn=15mm; 25 
-Zawory mosięŜne proste d=15mm 
-Zawory zwrotne mosięŜne d=15mm 
-Zawory Ŝeliwne z zaworami spustowymi d=20mm 
-Złącza elastyczne mosięŜne do armatury 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   
 
3.  Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
4. Transport  
4.1. Transport rur przewodowych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niŜszej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
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więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
 
4.2. Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku 
na kielichy rur, powodując ich deformację. 
 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 
 
5. Wykonanie robót 
2.1. Instalacja wod-kan 
1. Do  rozpoczęcia  montaŜu  instalacji wody zimnej,  ciepłej  moŜna  przystąpić po stwierdzeniu  
przez kierownika budowy, Ŝe: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 
- elementy    budowlano-konstrukcyjne,    mające   wpływ    na   montaŜ   urządzeń   instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają załoŜeniom projektowym. 
2. Odstępstwa   od   dokumentacji  technicznej   mogą  dotyczyć tylko  dostosowania  urządzeń  
instalacji wodociągowej  i  ciepłej wody do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych  
bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemoŜności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliŜonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Ŝe w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi 
pogorszenie właściwości uŜytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być 
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
3. Przewody wodociągowe i ciepłej wody naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
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4. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe naleŜy osadzić 
rury osłonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być połączeń rur. Przestrzeń między 
rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyŜej posadzki. 
5. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do 
ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne. 
6. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym Ŝe przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 
m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°. 
7. Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody 
spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne naleŜy zaizolować akustycznie. 
8. Przewody  w  bruzdach  powinny  mieć  izolację  cieplną  oraz  powietrzną  nie  mniejszą niŜ 
3cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd  materiałami budowlanymi;  zakrycie 
bruzd  powinno nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji  wodociągowej i  ciepłej 
wody. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być 
zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd . 
9. Instalacje wodociągowe z rur PVC  i  innych tworzyw sztucznych  (np.  polietylenu)  o  
podobnych właściwościach powinny być: prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów 
cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niŜ 10 cm, 
naleŜy zastosować izolację cieplną. Przewody naleŜy równieŜ izolować, gdy działanie dowolnego 
źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki rurociągu: 
- w przewodach wodociągowych - powyŜej + 30°C, 
10.   Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyŜej przewodów elektrycznych. 
11. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 
12. Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów 
      elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 
13.  Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych.   Pomiędzy   przewodem   a   obejmą  uchwytu   lub  wspornika   naleŜy  stosować  podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. 
14. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
15. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów 
zasilanych z innych   źródeł;   niedopuszczalne  jest   bezpośrednie   połączenie  wodne   przewodów  
wodociągowych  z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz 
urządzeniami przemysłowymi. 
16. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni rur. 
17. Przewody kanalizacyjne naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
18. Poziome   przewody   kanalizacyjne   z   rur   PVC   prowadzone   wewnątrz   budynku   pod   
posadzką pomieszczeń, w  których temperatura nie spada poniŜej 0°C powinny być ułoŜone w 
ziemi na takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła 
co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na 



Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                               ST 453-1   

 7
4 
74 
 

podłoŜu betonowym. 
19. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 
konstrukcyjnych poniŜej   ław    fundamentowych   wymaga   zabezpieczenia   przed    naruszeniem   
stateczności   budowli. 
20. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych 
do ścian.   
21. Rurociągi instalacji ppoŜ. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.”.  
 
 5.2.MontaŜ przewodów z rur stalowych ocynkowanych 
 
1. Połączenia gwintowane naleŜy uszczelniać przy uŜyciu elastycznej taśmy teflonowej, 
lub past uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. 
2. Zmiany   kierunku   prowadzenia   przewodów   naleŜy  wykonywać  wyłącznie   przy   uŜyciu  
łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na 
gorąco. 
3. Maksymalne   odległości   pomiędzy   punktami   mocowania   przewodów   poziomych  z  rur  
stalowych ocynkowanych powinny wynosić: 
- dla rur o średnicy : 15-20 mm - odległość 1,5 m, 
- dla rur o średnicy : 25 - 32 mm - odległość 2,0 m, 
-  dla rur o średnicy : 40 - 63 mm - odległość 2,5m. 
 
5.3 MontaŜ przewodów z rur PP,PE,PB 
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń określone są w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
1. wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
3. przecinanie rur, 
4. załoŜenie tulei ochronnych, 
5. ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
6. wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm,  
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
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 5.4. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie 
czynności przygotowawcze, takie jak: 
przycinanie rur, 
ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 
końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
 NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
  
5.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
5.6.MontaŜ armatury 
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie,temperatura) danej instalacji. 
2.  W  przypadkach   koniecznych,   wynikających  z  dokumentacji  technicznej,   powinna  być 
stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 
3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach instalacji oraz na 
kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
4.  Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu 
uŜytkowego naleŜy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 
5.   Do   baterii   i  zaworów  czerpalnych  stojących  naleŜy  stosować łączniki  elastyczne,   
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 
5.7.Wykopy dla kanalizacji podposadzkowej 
1. Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z  
wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w 
innym punkcie. 
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2. Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy odeskować z zastosowaniem rozpór. 
3. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód   wykopu   wykonywanego   ręcznie   naleŜy   pozostawić   na   poziomie   
wyŜszym   od   rzędnej projektowanej o około 5 cm. 
4. Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  W gruntach 
spoistych wykop naleŜy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej. 
5.  Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.  
 
5.7.1. PodłoŜe 
Przewody   naleŜy   układać   w   wykopie   na   odpowiednio   przygotowanym   podłoŜu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
 
5.7.2. Zasypywanie wykopu 
1. Rurom  naleŜy zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu. MoŜemy to uzyskać poprzez dobór 
rodzaju materiału obsypki  i jego zagęszczenie. Materiał obsypki powinien spełniać następujące 
wymagania jakościowe: 
materiał niespoisty dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
materiał nie moŜe być zmroŜony, powinien być równieŜ pozbawiony zamarzniętych 
brył ziemi, lodu oraz śniegu, 
materiał nie powinien zawierać cząstek większych niŜ 60mm. 
Maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą 
nie powinna przekraczać 10% średnicy rury lecz nie powinna być większa niŜ 60mm. 
 
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 1 0 - 3 0  cm. Wysokość obsypki nad 
tworzącą rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15cm dla rur o średnicy D < 400 mm 
 
2. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić zasypką - gruntem 
piaszczystym nie zawierającym kamieni. Grubość zagęszczonej warstwy gruntu ponad 
powierzchnią ułoŜonej rury powinna wynosić co najmniej 30 cm. 
 
Materiałem zasypki moŜe być grunt rodzimy pod warunkiem, Ŝe maksymalna wielkość cząstek nie 
przekracza 30 mm oraz jest pozbawiona gliny, iłów i warstw humusowych. 
Zasypkę wykopów naleŜy przeprowadzać w trzech etapach z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu. 
Do zasypki nie stosować gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntów nasypowych 
naleŜy grunt wymienić. Zagęszczenie gruntu wykonywać do poziomu podbudowy pod nawierzchnię 
drogową. 
 
5.8.Studzienki rewizyjne 
- Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki rewizyjne o śr.  1 m naleŜy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/8-10729. 
Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od cięŜaru, moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego 
sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie) znajdujące się na wyŜej wymienionych 
elementach. Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
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architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
-instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy poddać badaniom na szczelność. 
-badania szczelności  urządzeń  naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyŜej 
0°C. 
-badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być 
wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. 
-badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę całego 
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
-po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą  
ręcznej   pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego do wykonywania 
prób ciśnieniowych. 
-instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie  mniejszym  niŜ 0,9  MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
-instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia.  Badanie  instalacji ciepłej wody  naleŜy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby naleŜy 
sprawdzić zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Instalacja wodociągowa 
-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 
-odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku). 
 
Instalacja kanalizacji 
-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych 
trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady 
osiowego montaŜu elementów przewodów. 
-Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niŜ 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 
dopuszczalne. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Nadzoru jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do 
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
 
8.2.1. Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-uŜycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i uŜytkownika;  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi 
w trakcie budowy, 
-Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi 
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
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Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M-
74024/00 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. 
Wymagania i badania 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 
1 MPa 

PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 
N-B-02421:200   Izolacje cieplne 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
 


