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SST-IS1/1 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCI ĄGOWE P.POś                                   
-INSTALACJA HYDRANTOWA  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość uŜytych materiałów oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji obiektu powinny posiadać certyfikat lub aprobatę 
techniczną a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 
1. Przedmiot robót obj ętych ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowej wewnętrznej oraz montaŜu armatury tj. baterii, zaworów 
czerpalnych, odcinających, dla zadania: ,, INSTALACJE WODOCI ĄGOWE P.POś- INSTALACJA 
HYDRANTOWA”  w SOSW NR 1  przy ul. Płk. D ąbka 277 w Gdyni 

 
2. Zakres robót obj ętych ST. 
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robót polegających na montaŜu rurociągów 
z pełniącymi rolę przewodów rozdzielczych, pionów i podejść, rozprowadzających wodę do celów 
p.poŜ. 
W zakres robót wchodzi instalacja wody zimnej i ciepłej: 
 
- wykonanie przewodów rozprowadzających wodę zimną  z rur  stalowych ocynkowanych wraz z 

montaŜem armatury 
- montaŜ hydrantów. 
 
3. Materiały. 
 Nową instalację p.poŜ. wykonać z tur stalowych ocynkowanych łączonych przez 
skręcanie(rozprowadzenia pod sufitem –po ścianach wewnętrznych) .  
 
3.1 Składowanie. 
Rury dostarczane na budowę powinny być proste , czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych 
wŜerów i ubytków. Rury składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne 
materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania ) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Podczas transportu i składowania rury 
naleŜy układać poziomo, na twardej i płaskiej powierzchni w stosy do l metra wysokości. Mogą być 
składowane w róŜnych temperaturach, równieŜ niskich (poniŜej 0°C). Nie mog ą być naraŜone na silne 
uderzenia mechaniczne. Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie 
pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłoŜu. Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Materiały izolacyjne (otuliny, kształtki) powinny być pakowane, w odpowiednie wymiarowo kartony-
pudła tekturowe lub worki (rękawy) z folii z tworzyw sztucznych lub inne rodzaje opakowań 
zabezpieczające wyroby co najmniej w tym samym stopniu jak podane wyŜej. Ilość sztuk wyrobów 
pakowanych do jednego opakowania zaleŜy od wymiarów (otulin, kształtek) i powinna być taka, aby 
nie powodować deformacji, odkształceń czy uszkodzeń wyrobów. 
Na opakowaniach powinien być umieszczony trwały napis, zawierający co najmniej: oznakowanie 
wyrobu, znak producenta, znak kontroli jakości, liczbę sztuk w opakowaniu oraz datę produkcji. 
Materiały izolacyjne naleŜy przechowywać w krytych pomieszczeniach, zabezpieczających przed 
wilgocią i opadami atmosferycznymi. Przy układaniu i składowaniu opakowań z materiałami na 
stosach, wysokość stosu powinna być taka, aby nie powodować uszkodzeń i deformacji wyrobów od 
cięŜary własnego, opakowania naleŜy sytuować tak, aby wyroby znajdowały się (korzystnie) w pozycji 
leŜącej. Przechowywane wyroby izolacyjne nie powinny stykać się z rozpuszczalnikami organicznymi, 
olejami, paliwami, smarami itp. 
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Opakowania z wyrobami izolacyjnymi naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, 
zabezpieczającymi przed zawilgoceniem. 
Armaturę pakowaną w opakowania fabryczne oraz dostarczana luzem naleŜy składować na regałach 
w pomieszczeniach zamkniętych. Nie moŜe być naraŜona na silne uderzenia mechaniczne. Nie 
dopuszczać do zrzucania elementów. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do 
czyszczenia i odtłuszczania ) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
 
4.0. Zasady wykonywania robót instalacyjno-monta Ŝowych  
 
4.1. Monta Ŝ ruroci ągów . 
 
4.1.1. Główne poziome przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem  ze spadkiem w kierunku 
hydrantów.   Przejścia przez ściany wykonywać w tulei ochronnej.  

Przejścia rurociągów przez ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego naleŜy zabezpieczyć do klasy 

odporności poŜarowej ściany kasetami lub opaskami - wymagany aktualny atest p.poŜ. (np. w 

systemie HILTI). 

4.1.2.Połączenia gwintowe. 
Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące 
gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty 
powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się 
przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą 
narzędzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą 
narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego 
zbyt słabe lub zbyt mocne, a takŜe powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający naleŜy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem 
połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint 
ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów. 
4.1.3. Armatura 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie 
i temperatura) danej instalacji. JeŜeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury 
czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.  
 
4.2 Izolacja przewodów 
 
4.2.1 Monta Ŝ izolacji 
Nie jest  
 
4.3. Regulacja instalacji. 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych naleŜy urządzenie kilkakrotnie 
przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aŜ do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej 
wody. Urządzenie instalacji wodociągowej p.poŜ. uwaŜa się za wyregulowane, jeŜeli woda wypływa z 
hydrantów pod właściwym ciśnieniem . 
 
5. Metody i zakres kontroli jako ści: 
Instalacje wody zimnej p. poŜ. naleŜy poddać badaniom na szczelność. MoŜna dokonać prób 
szczelności poszczególnych  odgałęzień. Badania szczelności urządzeń naleŜy przeprowadzić w 
temperaturze otoczenia powyŜej 0°C. Badania wykona ć przed zakryciem bruzd i obudów 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 uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu 
szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą pompki ręcznej 
lub urządzenia pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 
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Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniejszym niŜ 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 
przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 
minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
 
5.1. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń sanitarnych, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 
niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy udziale Inspektora nadzoru 
realizowanej inwestycji. 
 
5.2. Odbiór ko ńcowy. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji p.poŜ. naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów 
częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczególności naleŜy 
skontrolować : 
• uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
• prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
• prawidłowość ustawienia wydłuŜek i armatury, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, prawidłowość zainstalowania hydrantów  
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Podczas odbioru końcowego naleŜy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie materiałów oraz 
ogólnego wyglądu zewnętrznego rurociągu czy urządzenia. Odbiór końcowy powinien być 
potwierdzony protokołem odbioru , sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
6. Przepisy zwi ązane:  
NaleŜy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

• PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
• PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania . 

PN-B-01706:1992/Azl:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w  projektowaniu. 
Zmiana Azl. 

• PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania. 

• PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
• PN-8l/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
• PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancja i oznaczenia. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych". COBRTI INSTAL. 

Warszawa 2003r. 
• PN71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania ł badania przy odbiorze. 
• PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
• PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
• PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
• „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II „Sieci Sanitarne 

i Technologiczne"  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" Dz.U. 10/95 poz.46 z 
późniejszymi zmianami. 

 
 
 


