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S.IS.     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA     -     instalacje     sanitarne  
S.IS.1.WSTĘP
S.IS.1.1.        Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych związanych z montażem pomp ciepła w kotłowni 
w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w 
Prószkowie., 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11

Specyfikacja dotycząca instalacji sanitarnych (technologicznych kotłowni) stanowi fragment 
specyfikacji dotyczącej całości projektowanej inwestycji. 

Typy urządzeń podane zostały w specyfikacji i projekcie przykładowo dla zobrazowania wymagań 
stawianych danym urządzeniom. 
Wykonawca zobowiązany jest zastosować urządzenia o przedstawionych parametrach technicznych 
i standardzie wykonania nie gorszym od urządzeń przedstawionych.

Roboty objęte specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają kod :

Instalacje     sanitarne   wewnętrzne – pompy ciepła  
Grupa robót objęta specyfikacją: Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
Klasa robót: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
Kategoria robót: instalowanie urządzeń grzewczych 45331000-6

Instalacje sanitarne zewnętrzne – dolne źródło
Grupa robót objęta specyfikacją: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9
Klasa robót: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45230000-8
Kategoria robót: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 45231000-2

S.IS.1.2.        Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót objętych 
projektem.
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym, oraz z 
przedmiarem robót.

S.IS.1.3.        Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących instalacji i robót:

 - zainstalowanie pomp ciepła typu solanka/woda z napędem elektrycznym
 - instalacja dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła w postaci odwiertów pionowych głębinowych z 
wpuszczonymi sondami z rur PE wraz z rurociągami doprowadzającymi i studzienkami rozdzielczymi
 - instalacja hydrauliczna w kotłowni, po stronie instalacyjnej pompy ciepła
 - modernizacja części układu hydraulicznego istniejącej kotłowni i połączenie z pompami ciepła

S.IS.2. MATERIAŁY

S.IS.2.1. Pochodzenie materiałów 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez 
producenta.
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S.IS.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.

S.IS.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.

S.IS.2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

S.IS.2.5.1. Instalacja pomp ciepła i kotłowni
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska 
Normą lub z aprobatą techniczną.

Rurociągi  z których wykonana zostanie instalacja w kotłowni, oraz zastosowane urządzenia 
spełniać muszą wymogi niżej  wymienionych norm:

1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
2 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
3. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
4. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
5. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

Instalacje technologiczną w kotłowni  wykonać z rur stalowych czarnych. 

Minimalną grubość otuliny podano w tabeli poniżej:
Średnica wewnętrzna 
przewodu

Grubość izolacji

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm równa średnicy rurociągu

powyżej 100mm 100 mm
Izolację okryć płaszczem ze stali ocynkowanej.

W kotłowni jako główne urządzenia technologiczne zastosować należy:
Oznaczenie Element

PC1 Pompa ciepła Viessmann VITOCAL 300-G Pro 190, Qg=87kW (0/50'C), z 
automatyką

PC2 Pompa ciepła  Viessmann VITOCAL 300-G Pro 1120, Qg=110kW (0/50'C), z 
automatyką

DZ Dolne źródło pompy ciepła. Wymiennik gruntowy w postaci pionowych odwiertów o 
głębokości do 100m z wpuszczonymi sondami z rur PE.

PDZ1 Pompa obiegowa dolnego źródła dla pompy ciepła PC1, Grundfos TPE 50-240/2-S
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z pilotem bezprzewodowym R100

PDZ2 Pompa obiegowa dolnego źródła dla pompy ciepła PC1, Grundfos TPE 50-290/2-S

NWDZ Naczynie wzbiorcze dolnego źródła Reflex N 400 

ZS Zbiornik schładzający (ogrzewający) dla NWDZ Reflex V 60

ZBDZ Zawór bezpieczeństwa na dolnym źródle, SYR 1915, 1”

SPDZ Separator powietrza i zanieczyszczeń dla dolnego źródła, Spirocombi DN100 firmy 
Spirotech typ BD, rozbieralny.

BU1 Zbiornik buforowy po stronie instalacyjnej pompy V=1500L,  Reflex PHF+izolacja

BU2 Zbiornik buforowy po stronie instalacyjnej pompy V=1500L, Reflex PHF+izolacja

NW Naczynie wzbiorcze po stronie instalacyjnej pomp ciepła  Reflex N 800

ZB1 Zawór bezpieczeństwa zasilania instalacji grzewczej z pompy ciepła PC1, 
SYR 1915, 1”

ZB2 Zawór bezpieczeństwa zasilania instalacji grzewczej z pompy ciepła PC2, 
SYR 1915, 1”

PŁ1 Pompa obiegowe ładowania zasobnika dla pompy ciepła PC1
Grundfos Magna 50-120

PŁ2 Pompa obiegowe ładowania zasobnika dla pompy ciepła PC2
Grundfos Magna 65-120

Pco1 Pompa obiegowa instalacji CO dla Internatu, Grundfos Magna 40-120

Pco2 Pompa obiegowa instalacji CO dla Szkoły, Grundfos Magna 50-120

PMK Pompa podmieszania kotła, Grundfos Magna 50-100

ZP Zawór trójdrogowy przełączający, Danfoss HFE-3 DN100 
+ siłownik Danfoss AMB 182, 230V 

Vitosolic 
100

Regulator różnicowy Viessmann Vitosolic 100 z czujnikami temperatury

FO Filtroodmulnik Termen typ TerFM-lux DN100 ze stosem magnetycznym.

Szczegóły zastosowanych urządzeń, ich parametry pracy i wymagania montażowe i wyposażenia 
opisano w projekcie technicznym.

Automatyczna regulacja:
Każda pompa ciepła dostarczana jest z własnymi regulatorami Vitotronic 200. 
Pompa PC1 typ 190 jest pompą wiodącą, pompa PC2 typ 1120 jest pompą nadążną.
Regulatory odpowiadają za pracę pompy ciepła (sprężarki, pompy obiegowe), oraz za ładowanie 
zbiorników buforowych po stronie instalacyjnej.
Pompy badają temperaturę zewnętrzna za pomocą czujnika temperatury (umieszczonego na 
północnej ścianie budynku ) i na podstawie zaprogramowanej krzywej grzewczej zasilają zasobniki 
buforowe. 

Sterowniki poszczególnych pomp ciepła komunikują się ze sobą za pomocą rozszerzenia 
zewnętrznego H1 (numer zamówieniowy 7179 058).

Pompa ciepła komunikuje się z kotłem za pomocą sygnału blokady palnika, nie pozwalając na 
odpalenie kotła kiedy możliwa jest praca samej pompy ciepła. W tym samym czasie automatyka 
kotła działa nieustannie sterując pompami obiegowymi i mieszaczami.

Rozładowanie zasobników odbywa się za pomocą pomp obiegowych instalacji (Pco1, Pco2, Pco3) 
sterowanych z automatyki kotła.
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Zaworami trójdrogowymi na rozdzielaczach steruje automatyka kotła, za pomocą istniejących 
połączeń, zgodnie z dotychczasowym schematem.

Wbudowane funkcje sterowników na pompie ciepła:
* Sterowana pogodowo regulacja temperatury zasilania w trybie ogrzewania lub chłodzenia.
* Elektroniczne ograniczenie temperatury minimalnej i maksymalnej 
* Wyłączanie wg potrzeby pompy ciepła i pomp obiegów pierwotnego i wtórnego 
* Nastawianie zmiennej granicy ogrzewania/chłodzenia 
* Ochrona pompy przed skutkami zablokowania 
* Ochrona instalacji grzewczej przed zamarznięciem 
* Zintegrowany system diagnostyczny 
* Regulacja zasobnika buforowego wody grzewczej 
* Regulacja podgrzewacza przepływowego wody grzewczej 
* Wejścia sygnałów zewnętrznych: mieszacz otwarty. mieszacz zamknięty, przełączanie trybu pracy 
* Żądanie zewnętrzne (nastawna wartość zadana temperatury zasilania) i blokada pompy ciepła, 
sterowanie wartości zadanej temperatury zasilania zewnętrznym sygnałem 0-10V (z rozszerzeniem 
zewnętrznym H1, osprzęt) 
* Funkcje teleinformatyczne 
* zdalne sterowanie i monitorowanie pompy ciepła i instalacji grzewczej przez Vitocom 300. Obsługa 
przez zintegrowany z Vitocom webserwer Vitodata 100 lub centralny webserwer Vitodata 300 z 
dodatkową możliwością konfigurowania wszystkich parametrów regulacji. Komunikacja z regulatorem 
pompy ciepła poprzez magistralę LON (z modułem komunikacyjnym LON, osprzęt dodatkowy) 
* zdalne monitorowanie i sterowanie przez sieci telefonii komórkowej poprzez Vitocom 100 
Komunikacja z regulatorem pompy ciepła poprzez magistralę KM-BUS. 

W celu umożliwienia płynnej regulacji przełączania pomiędzy pracą biwalentną, a monowaletną 
kotła, zaprojektowano układ odłączający zasobniki pomp ciepła od układu kotłowni.
Zaworem przełączającym pomiędzy pracą pompy ciepła i kotła steruje niezależny regulator Vitosolic 
100.  Regulator będzie badać temperaturę powrotu z instalacji i w przypadku gdy będzie ona <47'C 
(temp regulowana) i jednocześnie niższa niż temperatura w zasobniku (będzie możliwe rozładowanie 
zasobnika)  skieruje wodę do pompy ciepła poprzez zasobniki. Jeśli temperatura powrotu będzie 
będzie >47'C lub wyższa niż temperatura w zasobnikach skieruje ją wprost do kotła.
Możliwości nastaw w regulatorze Vitosolic 100 umożliwią inwestorowi odpowiednie przełączanie 
pomiędzy praca mono i bi-walentną w okresie przejściowym, obniżeń nocnych i weekendowych.

Wraz z pompami ciepła należy zamówić następujące elementy automatyki:
- regulator pompy ciepła Vitotronic 200 - 2szt
- moduł rozszerzenia zewnętrznego H1 (7179 058) do połączenia pomp ciepła
- czujnik temperatury zewnętrznej
- czujnik ciśnienia obiegu dolnego źródła
- czujnik temperatury bufora
- czujnik temperatury zasilania
- ogranicznik tempratury STB 70'C - 3szt
- regulator Vitosolic 100 - 1 szt 
- czujnik temperatury bufora dla Vitosolic 100
- czujnik temperatury powrotu dla Vitosolic 100
- stycznik dla Vitosolic 100

S.IS.2.5.2. Instalacja dolnego źródła pompy ciepła

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska 
Normą lub z aprobatą techniczną.

Rurociągi i studzienki rozdzielcze z których wykonana zostanie instalacja dolnego źródła, oraz 
zastosowane urządzenia  spełniać muszą wymogi niżej  wymienionych norm:
1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
2 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
3. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
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4. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
5. ISO 4065 Rury termoplastyczne. Uniwersalna tabela grubośći ścianek
6. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka 

instalowania pod ziemią i nad ziemią.
7. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - 
POLIETYLEN(PE)

8. PN-EN ISO3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z 
tworzyw sztucznych - sprawdzanie wymiarów

9. PN-EN12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody - Polietylen (PE)

Dolne źródło pompy ciepła, zaprojektowano jako wymiennik gruntowy w postaci pionowych 
odwiertów z wprowadzonymi rurociągami U-kształtowymi (sondami) o głębokości do 100m, wraz z 
rurociągami doprowadzającymi i studzienkami rozdzielczymi
Przewidziano wykonanie 43szt odwiertów. 

Zaprojektowano zastosowanie 2 studzienek rozdzielczych.

Przewidziano zastosowanie sond Ø40 PE, dwu rurowych (U-kształtnych), wykonanych fabrycznie 
jako monolityczne połączenie rur z zespołem łukowym z obciążeniem (głowicą). Głębokość każdej 
sondy 100m.
Orurowanie zbiorcze każdego pola, od sond do studzienek zbiorczych należy wykonać z 
systemowych PE  producenta sond. Orurowanie należy połączyć w układzie rozgałęźnym w 
studzienkach rozdzielczo-regulacyjnych. Przewody połączeniowe Ø40PE pomiędzy sondami, a 
studzienkami należy ułożyć jeden nad drugim poziomo na głębokości 1,5-1,8m pod poziomem 
terenu.

Należy zastosować prefabrykowane studzienki rozdzielcze, wodoszczelne, wykonane z tworzywa 
sztucznego np firmy Aspol lub Mouvitech.
Studzienki powinny być fabrycznie zapatrzone w komplet wyposażenia:
- kolektory zasilający i rozdzielczy z odpowiednią liczbą wyjść do odwiertów podaną na planie
- na każdym odgałęzieniu, na zasilaniu zawór ręczny odcinający
- na każdym odgałęzieniu, na powrocie solanki z odwiertu zawór regulacyjny - rotametr. 
- na każdym na powrocie - termometr
- na kolektorach, ręczne zawory odpowietrzające

Instalację łączącą studzienki rozdzielcze z pomieszczeniem pompy ciepła, należy wykonać z 
rur preizolowanych PEX w płaszczu PE. Rury preizolowane należy łączyć przez spawanie mufy 
elektrooporowe, a łączenia zabezpieczań mufami PE, wypełnionymi spienioną izolacją.

Instalacja dolnego źródła wychodzi bezpośrednio do pomieszczenia pomp ciepła, średnica 
rurociągów 2Ø125PEX/182. Połączenie rurociągów PEX z rurociągami stalowymi wykonać jako 
kołnierzowe.

Rurociągi rozprowadzające układać ze spadkiem od kotłowni, w kierunku odwiertów. 
Odpowietrzenie instalacji przewidziano w pomieszczeniu kotłowni oraz w studzienkach 
rozdzielczych.

W obiegu dolnego źródła przewidziano zastosowanie profesjonalnych mieszanek opartych na 
roztworze glikolu propylenowego o stężeniu ~30%.
Należy zastosować profesjonale, gotowe mieszanki glikolowe przeznaczone do stosowania w 
dolnych źródłach pomp ciepła.
   
S.IS.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 
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dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Instalacje rurowe z rur stalowych czarnych prefabrykować należy przy pomocy sprzętu ręcznego 
Montaż rur wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych.

Spawanie za pomocą spawarek gazowych i elektrycznych

Przewiduje się zastosowanie giętarki do rur ręcznej lub mechanicznej

S.IS.4. Transport
S.IS.4.1 Rury stalowe, PE

Rury w wiązkach lub zwojach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią 
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania:

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa,

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m,
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 

1m
Kształtki instalacyjne z PE należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PE.

S.IS.4.2. Urządzenia instalacyjne

Urządzenia instalacyjne jak armatura, pompy  i elementy automatyki transportować należy w 
fabrycznych opakowaniach.

S.IS.5.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT
         
S.IS.5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.

S.IS.5.2 Instalacja pomp ciepła i kotłowni

Prace związane z wykonaniem i odbiorem wewnętrznych instalacji sanitarnych objętych projektem 
realizować należy zgodnie z :

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania  COBRI 

INSTAL  01. 2003 r.

Prowadzenie nowo projektowanych przewodów przewidziano  po ścianach i pod sufitem kotłowni. 

Minimalne odległości przewodów instalacyjnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 
10cm.
            Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 
przewodów na podporach nie powinny być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 
materiału z którego wykonany jest przewód.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. 

           W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy 
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 
Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej przegrody.
           Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 
instalacji.

Rozstaw uchwytów dla rur stalowych podano w tabeli.

Średnica rury

 [mm]

Odległość między uchwytami [m]

15 – 20 1,5
25 – 32 2,0
40 – 50 2,5

65 – 100 3,0

Instalację należy wyposażyć w armaturę odcinającą zgodnie z projektem technicznym. Armaturę 
odpowietrzającą i spustową dostosować do faktycznego ułożenia rur w kotłowni.

Przewody zabezpieczyć otuliną z wełny mineralnej w płaszczu stal ocynk. 
Minimalną grubość otuliny podano w tabeli poniżej:
Średnica wewnętrzna 
przewodu

Grubość izolacji

do 22 mm 20 mm
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od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm równa średnicy rurociągu

powyżej 100mm 100 mm

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów.
Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270.

S.IS.5.3 Instalacja dolnego źródła pompy ciepła

Wykopy pod przewody wewnątrz budynku o głębokości do 1,0 m wykonywać jako pionowe 
nieumocnione, powyżej 1,0 m jako umocnione. Zakłada się wykopy na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Dla rurociągów należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 15 cm. Szczegóły wg wytycznych 
producenta rur. Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi 
warstwowo. Należy wykonać starannie łożysko nośne pod rurę. Wykopy zasypywać piaskiem 
warstwami grubości 15-20 cm do wysokości podbudowy posadzki wewnątrz obiektu lub podbudowy 
chodnika i warstwy gruntu uprawnego na terenach zielonych. Do zagęszczania stosować 
zagęszczarki wibracyjne.  
Do obowiązków wykonawcy dolnego źródła jest przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót, tj. zniwelowanie, obsianie trawą, otworzenie zieleni niskiej i naprawa nawierzchni 
utwardzonych. Niedopuszczalne jest uszkodzenie zieleni wysokiej. 
Roboty ziemne wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wykopy należy chronić 
przed wodami atmosferycznymi i gruntowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania odwiertów wykonawca ma obowiązek opracowania 
Projektu Prac Geologicznych i uzgodnienia go w Starostwie Powiatowym.

Odwierty wykonywać specjalistycznym sprzętem wiertniczym. 
Prace wiertnicze powinny być wykonywane z wykorzystaniem zbiorników na odpady płuczkowe, co 
uniemożliwi przedostanie się niebezpiecznych substancji do środowiska.
Wykorzystywana do wierceń płuczka wiertnicza musi mieć skład zapewniający biodegradowalność 
niebezpiecznych substancji mogących skazić środowisko.
Odpady będą sukcesywnie utylizowane poprzez wywóz na składowisko odpadów przemysłowych
Odwierty dolnego źródła w górotworze należy bezwzględnie wypełnić specjalistycznym 
wypełniaczem (masą), oddzielającą warstwy wodonośne (interwały wodonośne), likwidującą pustki 
powietrzne, o wysokiej przewodności cieplnej i dobrze przylegającej do rur PE sondy. Przykładowym 
wypełniaczem jest bentonit.
Niedopuszczalne jest wypełnianie odwiertu żwirem, pospółką lub piaskiem. 
Prace przy odwiertach należy bezwzględnie poprzedzić projektem prac geologicznych, a same prace 
prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

Prace prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych i szczególnych dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) Kierownik budowy zobowiązany jest 
przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie BHP i fakt ten wpisać do dziennika budowy. 
Do schodzenia do wykopu używać drabin. Wykopy zabezpieczyć barierkami z desek lub wyprasek 
stalowych o wys. 1,2 m.

S.IS.6. Wymagania w zakresie oceny prawidłowości wykonania robót

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem realizować 
należy zgodnie z :

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II
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• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania  COBRI 
INSTAL  01. 2003 r.

S.IS.6.1. Instalacja pomp ciepła i kotłowni

Po zakończeniu montażu instalację technologiczną kotłowni należy poddać płukaniu i próbie 
szczelności, następnie powinna być przeprowadzona regulacja działania instalacji.

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne równe 3,0 bar.

Po wykonaniu próby ciśnieniowej na zimno należy wykonać próbny rozruch na gorąco trwający co 
najmniej 72 godziny.

S.IS.6.2. Instalacja dolnego źródła pompy ciepła

Systematycznie sprawdzać należy czy dno wykopu powinno jest równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
W trakcie zasypywania sprawdzić należy grubość i jakość stosowanej zasypki.

S.IS.7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są :

• m - dla instalacji rurowych
• sztuki - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, wyposażenie instalacji
• sztuki - dla sond gruntowych
• kpl - dla automatyki
• kpl - dla prób działania, uruchomień
• m2 - dla przewodów wentylacyjnych, izolacji, obudowy p.poż.

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT” , który 
stanowi odrębne opracowanie.

S.IS.8. Odbiór robót

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót
• dziennik budowy
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu  oraz zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt.  5. S.T.
Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały :
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym
• protokóły wszystkich odbiorów częściowych
• protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.
• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
• protokóły z przeprowadzonych prób i badań
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S.IS.9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a 
wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą.

S.IS.10. Dokumenty odniesienia

Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty :
1. projekt pod nazwą :

Projekt budowlano-wykonawczy
części sanitarnej (technologicznej kotłowni i dolnego źródła)

montażu pomp ciepła w kotłowni 
w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

2. specyfikacja techniczna   

3. normy i warunki techniczne :
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
ISO 4065 Rury termoplastyczne. Uniwersalna tabela grubośći ścianek
PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka 

instalowania pod ziemią i nad ziemią.
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - POLIETYLEN(PE)

PN-EN ISO3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z 
tworzyw sztucznych - sprawdzanie wymiarów

PN-EN12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody - Polietylen (PE)

UWAGA KOŃCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
instalacji sanitarnych .
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 
sanitarnych, oraz z przedmiarem robót na projektowane instalacje sanitarne.

Opole lipiec 2012 r.

         mgr inż. Marcin Świątkiewicz
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