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SZCZEGOLOWA SPECYFIICACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
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ST-02 — Roboty technologiczne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicmej s wymagania dotycmce wykonania i odbioru
robot w zakresie zmiany przeznaczenia pomieszczefi szkoly na §wietlicc wiejskft i stack
uzdatniania wody.
1.2 Zakres stosowania SzczegOlowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj a Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objgtych Szczegolowq Specyfikack Technicznq

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnoki umotliwiakce i makce na
celu budowc stacji uzdatniania wody w pomieszczeniach szkoly.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiqzana jest z wykonaniem nitej wymienionych robot:
- Montatem technologii uzdatniania wody
Wykonaniem obudew pomp glcbinowych i armatury
- Budowq dwoch zbiornikow retencyjnych
- Budowg osadnika popluczyn
Budowq niezbgdnej infrastruktury towarzysmcej
1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizack robot zgodnie z dokumentacjq projektowq,
specyfikack technicznq, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montatowych. Tom II Instalacje sanitame i przemyslowe". Arkady, Warszawa 1988.
Odstcpstwa od projektu mon dotyczye jedynie zastqpienia zaprojektowanych materialow -w
przypadku niemotliwoki ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblitonych
charakterystykach i trwaloki. Wszelkie zmiany i odstcpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mon powodowao obnitenia wartoki funkcjonalnych i utytkowych instalacji, a
jeteli dotyczq zamiany materialOw i elementow okre glonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mon powodowao zmniejszenia trwaloki eksploatacyjnej. Roboty montatowe nalety
realizowao zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontatowych. Tom II Instalacje sanitame i przemyslowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczqcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji mon bye stosowane wyroby producentaw Icrajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy - utyte do wykonania instalacji musm posiadaa aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaa Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptack Inspektora Nadzoru. Odbior technicmy materialew powinien bye
dokonywany wedlug wymagan i w sposOb okre glony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalety stosowaa zgodnie z dokumentacjq
projektowq, opisem technicznym, rysunkami.
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2.1. Dane techniczne

Zestaw aeracji
Mieszacz rurowy DN350
- 350 mm,
§rednica wewnetrzna
-750 mm,
dlugo§a
- 0,6 MPa,
ciSnienie pracy
- 01118N9
wykonanie — stal kwasoodporna
Aerator DN1000
- 1000 mm,
§rednica wewnetrzna
- 2200 mm,
wysokoge calkowita
- 0,3 MPa,
cignienie pracy
- 0H18N9.
wykonanie — stal kwasoodporrta
Orurowanie
Wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, polaczenia koinierzowe i spawane w
technologii TIG. Koinierze za stali nierdzewnej lub aluminium wg normy D11N2642,
Sruby stalowe czarne ocynkowane lub kadmowane w tulejach aluminiowych.
Przepustnice
Wykonanie — miedzykolnierzowe
Tarcza — stal nierdzewna AISI 316
Wykladzina — wymienna, EPDM
Korpus — 2eliwo szare GG25 epoksydowane
Walek — jednocze gciowy, stal nierdzewna
Odpowietrznik
Temperatura pracy — max. 130°C
Wykonanie — stal CrNiMo
Uszczelnienie — EPDM

Zestaw filtracji
Filtr DN1600
§rednica wewnetrzna
- 1850 mm,
powierzchnia przekroju
- 2,68 m2,
- 2500 mm,
wysokok calkowita
cignienie pracy
- 0,3 MPa,
pojemnoge retencyjna
- 1,2 m3
wykonanie — stal kwasoodporna
- 0H18N9.
Orurowanie
Wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, polftczenia kolnierzowe i spawane w
technologii TIG. Kolnierze za stall nierdzewnej lub aluminium wg normy DIN2642,
§ruby stalowe czarne ocynkowane lub kadmowane w tulejach aluminiowych.
Przepustnice
Wykonanie — miedzykolnierzowe
Tarcza — stal nierdzewna AISI 316
Wykladzina — wymienna, EPDM
Korpus — 2eliwo szare GG25 epoksydowane
Walek — jednocze gciowy, stal nierdzewna
Nal* — dwustronnego dzialania, zebatkowy ze wskainikiem otwarcia, mo2liwoS6
regulacji poloten kraticowych, zawor elektromagnetyczny rozdzielakcy monostabilny
ZioZe filtracyjne
Zgodnie z projektem i pkt. 5.5
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Odpowietrznik
Temperatura pracy — max. 130°C
Wykonanie — stal CrNiMo
Uszczelnienie — EPDM
Dane techniczne urzadzen

Pompa pluczgca
Wydajnok — 26,811s
Wysokok podnoszenia — 6mH20
Moe silnika — 5,5kW
Wykonanie — (wal, wirnik, korpus) — stal austenityczna
Sprparka
Wydajnok — 25m3/h
CiSnienie robocze — 10 bar
Moe silnika — 4,0 kW
Zbiomik sprOonego powietrza
Pojemnok — 1,5m3
Srednica — DN1000
Wykonanie — stal niskowcglowa zabezpieczona antykorozyjnie
Ci§nienie pracy — 1,0MPa
Zestaw hydroforowy
Wydajnok — 12/18 m3/h (gosp./p.poZ)
Wysokok podnoszenia —55 mH20
Moe zestawu — 6,6kW
Liczba pomp — 3 szt. (w tym rezerwa czynna)
Wykonanie — (pompy, kolektory, podstawa, rama) — stal austenityczna
Rozruch — lagodny falownik
Stacj a dozuj4ca
Wydajnok — 4 1/h
CiSnienie robocze — 7 bar
Moe — 16 W
Zbiomik — 601
Mieszadlo — rcczne
Zbiomiki wyr6wnawcze
Srednica zbiomika — 6,5m
Wysokok zbiomika — ok. 7,0m
Pojemnok czynrta — 200m3
Wykonanie — stal czama malowana od wewnktrz farbami z atestem PZH, izolacja z
welny mineralnej i styropianu, plaszcz z blachy stalowej cynkowanej trapezowej lub
giadkiej
Pompy glcbinowe
Wydajnok — 48m3/h / 26m3/h (pompa gigbinowa 1/2)
Wysokok podnoszenia — 59,8mH20 / 55,8mH20
Moe silnika — 13 kW / 7,5 kW
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Wykonanie •
ZamIcnigte wimiki wykonane z odlewu precyzyjnego stali szlachetnej CrNiMo.
Korpus stopnia zoptymalizowany pod wzglcdem hydraulicznym i wytrzymaloki wraz ze
zintegrowanac kierownicg wykonanq z odlewu precyzyjnego stali szlachetnej CrNiMo.
Korpus ssawny wykonany z precyzyjnego odlewu stali szlachetnej CrNiMo, optymalny i
bez strat doplywu na pierwszy wimik. Wlot chroniony przez sito ssawne ze stali
szlachetnej.
Korpus tioczny ze zintegrowanym spreZynowym zaworem zwrotnym, mickko
uszczelniony. Podwojne prowadzenie w tulejach gumowych nadaje sic do montatu
pionowego i poziomego. Opcjonalnie — wykonanie bez zaworu zwrotnego.
Lo2ysko Slizgowe w ka2dym stopniu dla optymalnego prowadzenia walu. Guma
(EPDM)/Duplex 1.4462.
Mocowanie wimika przy pomocy sto2kowych tulei wykonanych z Duplex'u 1.4462.
Dynamiczne pierkienie biane z POM (polimer poliacetalowy) dla zmniejszenia strat
wewngtrznych i naturalnego zuZycia.
Wal i sprzeglo standardowo z Duplex'u 1.4462.
Orurowanie i armatura poza blokami filtrow i aeracji

Orurowanie
Wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, polaczenia kolnierzowe i spawane w
technologii TIG. Kolnierze za stali nierdzewnej lub aluminium wg normy DIN2642,
ruby stalowe czame ocynkowane lub kadmowane w tulejach aluminiowych
Przepustnice
Wykonanie — miedzykolnierzowe
Tarcza — stal nierdzewna AISI 316
Wykladzina — wymienna, EPDM
Korpus — 2eliwo szare GG25 epoksydowane
Walek — jednoczekiowy, stal nierdzewna
Zawory zwrotne
Wykonanie — migdzykolnierzowe
Korpus — teliwo sferoidalne
Uszczelka — EPDM
Zamkniecie — 2eliwo szare/brqz

3.

SPRZET

Wykonawca jest zobowivany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktery nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakok wykonywanych robot, zarewno w miejscu tych robot, jak te2
przy wykonywaniu czynnoki pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialOw.

4.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe na1e2y uprzednio sprawdzie czy nie zostaly uszkodzone
podczas transportu. Na1e2y je skladowaa w magazynach zamknietych. Urzatizenia powinny bye
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, laczniki i materialy
pomocnicze na1e2y przechowywat w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montai przewodow rurowych

Rury przed ich bezpo grednim u2yciem do monta2u lub ukladania na1e2y wewnatrz i na
stykach starannie oczygcid; tar pcknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno u2ywae.
Izolacjc antykorozyjna rur uszkodzona w czasie transportu lub monta2u wstcpnego na1e2y
przed Lityciem tar do monta2u naprawie przez staranne usuniccie uszkodzen i wykonanie nowej
izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.
Rury ochronne zakladane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny
miee gruboge gcianki dostosowana do przewidywanych obcinen nie mniejsza jednak ni2 6mm.
Srednica wewnetrzna airy ochronnej powinna bye wicksza od grednicy zewnetrznej rury
przewodowej:
- dla przewodow grednicy do 150 mm o 1,5%,
Dla przewod6w z izolacja antykorozyjna lub ciepina jako grednicc zewngtrzna rury
przewodowej na1e2y przyjmowae zewnetrzna grednicc piaszcza ochronnego izolacji. Przy
przerwach w ukladaniu rur na1e2y dokladnie zabezpieczye koncowki przewodow.
W miejscach przej ge przewodew przez gciany i stropy nie wolno wykonywae 2adnych
polqczen tar. Je2eli w miejscach tych s zato2one tuleje, wolnq przestrzen miedzy zewngtrzna
gciana airy i wewngtrzna tulei na1e2y calkowicie wypeinie elastycznym szczeliwem.
Przewody poziome na1e2y montowae na podporach.
Zmiany kierunloaw prowadzenia przewodOw na1e2y realizowae odpowiednimi ksztaltkami.
Zwc2ki nit stalowych (redukcje) dla malych grednic nalety wykonywa6 za pomoca obrobki
plastycznej na goraco (kucia). Zwcienie tar grednicy powy2ej 150 mm nalety wykona6 za
pomocq wycinania klinOw i spawania pozostawionych paskow ze soba.
Ubytki powloki cynkowej na rurach na1e2y uzupelnie
5.2. Polaczenia rur
Polqczenia gwintowane

Poiaczenia gwintowane motna stosowae do przewodow z tar stalowych instalacyjnych przy
cignieniu roboczym czynnika nie przelcraczajacym 1,0 MPa,
Polaczenia gwintowane mokna rownie2 stosowad do polaczen przewodow z armatura
gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarovvymi, ktorych koticowki sal, gwintowane.
Gwinty na koncach tar powinny bye rowno nacigte i odpowiada6 wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokladnoge naciecia gwintu sprawdza sic przez nakrgcenie zlaczki.
Polaczenia gwintowane motna uszczelnia6 za pomoca tagmy, konopii lub pasty.
Polaczenia kolnierzowe

Poiaczenia spawane rurociagow i ksztaltek powinny by6 wykonywane po przygotowaniu
koncOwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.
Natomiast ksztatty z/aczy spawanych polaczen IcroocOw i odgaiczien powinny bye zgodne z
przedmiotowa norma PN-B-69012.A
Rurociqgi stalowe ocynkowane powinny bye laczone przy zastosowaniu gwintowanych
kolnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych lacznikow rurowych ocynkowanych z 2e1iwa
ciagliwego zgodnych z norma PN-EN 10242.
Jakoge polaczen spawanych rurociageow, ksztaltek, Icroecow i odgalczien powinna odpowiadae
co najmniej klasie W3 wadliwo gci zlaczy spawanych olcreglanych przedmiotowq norma PN-M69775.
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Polqczenia spawane
Wymagania ogelne dla polaczefi spawanych okre glone sa w tomie III WTW10. Wymagania
szczegolowe, w zaleZnoki od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymalo gci, sposob badania
i kontroli spawOw powinny bye podane w technologii wykonania robot spawalniczych.
5.3. Montat armatury
1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowae w miejscach dostonych,
umotliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsluge i konserwack
2. Przed montatem na1e4 z armatury usunad zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia spreZonego powietrza, tlenu itp.) rewnie2 tluszcz, zastosowany
jako przej g ciowa ochrona antykorozyjna. Nalety usunao z armatury zeglepienia.
3. Armature o masie przekraczajacej 30kg - niezaletnie od grednicy przewodu - naleZy
ustawiad na odpowiednich trwalych podparciach, the pozwalajacych na przeciagenie
przewodow.
4. Na przewodach poziomych armature nalety w miare mo21iwoki ustawie w takim
polozeniu aby ulatwie personelowi eksploatacyjnemu obslugc i konserwacje.
5. Armature zaporowa nalety ustawiae tak, aby kierunek strzalki na korpusie byl zgociny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
5.4.
1.
2.
3.
4.

5.

Montai urzsplzen
Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadae wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowokontrolna powinna mice wazIne cechy legalizacyjne.
Manometry tarczowe naleZy montowad na rurce syfonowej; na Icroecu laczacym rurke
syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezpo grednio przed manometrem powinien bye zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
Na manometrze powinno bye omaczone czerwong kreska najwy2sze dopuszczalne
cignienie robocze urzadzenia, do IctOrego manometr jest przylaczony.
Aparaturg kontrolno-pomiarowa nalety montowae.
po uprzednim sprawdzeniu prawidlowoki jej dzialania,
w miejscach latwo dostepnych, widocznych i dobrze o gwietlonych, przynajmniej
gwiatlem sztucznym,
w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumy glnym jej uszkodzeniem
Monta2 urzadzen do pomiaru ilo gci wody (przeplywomierze i wodomierze), powinien
bye zgodny z warunkami montatu okre glonymi przez producenta. Dla okreglonej
dokladnoki pomiarOw szczegolnej uwagi wymaga miej see i sposOb monta2u zachowanie
odpowiednich prostych odcinkow rurociagow przylaczanych przed i za urzadzeniem
pomiarowym przeplywu jegli takie sa wymagane przez producenta urzadzen.

5.5. Zioia filtracyjne
Zlote naleZy przygotowae zgodnie z dokumentacj
Filtry naleZy zasypad zloZem filtracyjnym o nastgpujacych warstwach:
Warstwa podtrzymujaca
zIo±e kwarcowe o uziamieniu 8-16mm, grubo ge warstwy
zioZe kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubo ge warstwy
zioZe kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, gruboge warstwy
Warstwa filtracyjna wlakiwa
- zlo2e braunsztynowe, grubo ge warstwy
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4-0,8mm, grubo go warstwy

— 20cm
— 10cm
— 10cm
— 50cm
— 80cm
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.

Kontrola jakoki robot zwikzanych z monwPm urzkizen uzdatniania wody powinna bye
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montatowych. Tom II
Instalacje sanitame i przemyslowe"
KaIda dostarczona partia materialow powinna bye zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakoki
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nale±y uznao za dodatnie, jeteli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaly spelnione. Jeg li ktorekolwiek z wymagan nie zostaio spelnione, naleZy
clang faze robot uznad za niezgodnk z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzie badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT

7.

Odbioru robot, polegajkcych na montaZu urzkdzen uzdatniania wody nale2y dokonao zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaZowych. Tom II
Instalacje sanitame i przemyslowe" .
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t naleZy dokonae
koricowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny bye dostarczone
nastcpujkce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziermik budowy,
Dokumenty dotyczkce jakoki wbudowanych materialOw (Awiadectwa jakoki wydane
przez dostawcOw materialaw),
- Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czckiowych,
Protokril przeprowadzenia pray szczelnoki calej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nale2y sprawdzie:
- Zgodnok wykonania z Dokumentacjk projektow4 oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczkcymi zmian i odstcpstw od Dokumentacji projelctowej,
Protokoly z odbioririw czekiowych i realizacjg postanowieti dotyczkck usuniccia usterek,
- Aktualnok Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),
- Protokoky badan szczelnoki instalacji.

OBMIAR ROBOT

8.

Ogolne wymagania dotyczkce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogolne"
ST-00.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

()One wymagania dotyczkce platnoki podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogolne"
ST-00.

10.
-

PRZEPISY ZWIAZANE
„Wanmki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaZowych. Tom II.
Instalacje sanitame i przemyslowe". Arkady, Warszawa 1988.
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„Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzqdzen zaopatrzenia w wodc w
warunkach specjalnych„ - Ministerstwo Gospodarlci Przestrzennej i Budownictwa
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r.,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100
poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz.
1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze gnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw
teclmicznych jakim powinny odpowiadan budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690/Nr 33/03 poz. 270)
PN-82/M-34140.03
PN-81/B-10740
PN-89/M-34140/12
PN-87/M-34210
PN-B-73001
PN-ISO 4064-2+Adl

Instalacje do filtrowania w filtrach zamIcnictych. Wymagania i
badania przy odbiorze
Stacje hydroforowe. Wymagartia i badania przy odbiorze
Instalacje do chlorowania. Wymagania i badania przy odbiorze

Zbiorniki filtracyjne. G/Owne wymiary
Zbiornilci bezciSnieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
PN-81/B -10700/00
badania przy odbiorze
Sied wodociagowa zewnctrzna. Obielcty i elementy wyposaZenia.
PN-87/B-01060
Terminologia.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
PN-68/B-06050
badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
PN-68/B-06050
badania przy odbiorze
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
PN-77/B-06200
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-63/B -06251
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-79/H-74244
Polqczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania op:tine.
PN-86/H-74374
Armatura przemyslowa. Terminologia.
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
Armatura przemyslowa. OgOlne wymagania i badania.
PN-ISO 6761:1996
Rury stalowe. Przegotowanie koncOw rur i ksztaltek do spawania
PN-ISO 7005-1: 2002 Kolnierze metalowe. Kolnierze stalowe

