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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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45232460-4 Roboty sanitarne
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WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji technologicznych w obiektach zlokalizowanych na terenie oczyszczalni
wykonywanej w ramach zadania pn.: „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych
pojazdów technicznych”

1.2

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3

Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres prac objętych specyfikacją obejmuje instalacje technologiczne w budynku stanowiska
czyszczenia związane z wyszczególnionymi w ST-09.00 urządzeniami technologicznymi, w tym:
 rurociągi tłoczne pulpy piaskowej,
 instalacja wody technologicznej,
 rurociągi tłoczny odcieków,
 rurociągi ścieków dowożonych,
 ciepłociąg,
 kanały odprowadzające odcieki z poszczególnych urządzeń,
 instalację obiegową wody technologicznej,
 doprowadzenie wody do myjek ciśnieniowych.

1.4

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z częścią
ogólną PFU.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w części ogólnej PFU.
1.5.2. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z
Dokumentacja Projektową, S.T. i poleceniami Inżyniera.

2.

MATERIAŁY
Materiały do wykonania stosować zgodnie z Projektem Budowlanym.
Wszystkie materiały musza posiadać atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne,
odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto uzyskać akceptację Inżyniera przed wbudowaniem.
Zastosowanie mają następujące normy i materiały:
 rury ze stali kwasoodpornej wraz z kształtkami wg. PN-71/H-86020(1.4401 wg. PNEN-10088-1),
 złącza hydrantowe,
 rurociągi i kształtki stal 1.4306,
 elementy elastomerowe EPDM,
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złącza rurowe stal/PVC,
zawory zwrotne, PN16 bar, żeliwo,
armatura: zawory, zasuwy, DIN 3202 ręczne i z napędem elektrycznym wg. PN82/M-74001,
tuleje, rury ochronne PN-EN JSO 1127:1999,
łańcuchy ze stali 1.4306,
pianka poliuretanowa,
elektrody,

Wymagania techniczne dla innych materiałów:
 zasuwa nożowa:
 maks. ciśnienie robocze 10 bar,
 zasuwa z miękkim uszczelnieniem,
 ułożyskowanie z żeliwa sferoidalnego,
 płyta odcinająca ze stali nierdzewnej
 zawory kulowe:
 korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-40,
 przyłącza kołnierzowe PN10,
 ochrona przed korozją – pokrycie powłoką epoksydową,
 zawory zwrotne kulowe:
– korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030, (GGG-40)
– kula aluminiowa, pokryta gumą NBR, kula opadająca,
– pełny, nie zawężony przelot
– wymiana kuli możliwa bez wbudowywania armatury z rurociągu
– przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2, PN 10,
– śruby pokrywy gat. A2,
– ochrona korozyjna: wewnątrz i zewnątrz pokrycie powłoką epoksydową,
 przejścia szczelne
– elementy elastomerowe NBR,
– płyta oporowa z poliamidu,
– elementy metalowe ze stali kwasoodpornej AISI304,
3.

SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w części ogólnej PFU.
Do wykonania robót związanych z technologią Wykonawca robót powinien dysponować
następującym sprzętem wymaganym przy wykonywaniu tych prac:
- wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym lub spalinowym,
- wciągarka ręczna,
- spawarka elektryczna wirująca,
- sprężarka powietrza elektryczna.

4.
4.1.
4.2.

TRANSPORT
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w części ogólnej PFU.
Materiały należy transportować samochodami skrzyniowymi w opakowaniach producenta, z
odpowiednimi zamocowaniami uniemożliwiającymi przemieszczanie się ładunku.

5.WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania zgodne z częścią ogólną PFU.

5.2. Warunki szczegółowe
Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
Miejsca pozyskiwania materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji zadania muszą
uzyskać akceptację Inżyniera.
5.2.1. Urządzenia technologiczne
Urządzenia technologiczne należy montować zgodnie z:
 zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
 DTR lub instrukcją producenta wybranego urządzenia,
zachowując wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów BHP.
5.2.2. Rurociągi ciśnieniowe
Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć sytuacyjno - wysokościowe miejsc montażu
rurociągów technologicznych.
Do montażu rurociągów technologicznych należy przystąpić po zamontowaniu wszystkich
urządzeń technologicznych. Rurociągi należy mocować do ścian, posadzki lub stropu za
pomocą typowych uchwytów montażowych ze stali kwasoodpornej, które powinny
zapewniać łatwy i trwały montaż i ewentualny demontaż oraz gwarantować swobodne
wydłużanie się rurociągów. W przypadku używania uchwytów montażowych, metalowych
należy stosować podkładki z tworzyw na całej długości obwodu rury przewodowej. Rozstaw
uchwytów montażowych zachować zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody należy
układać w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian. Odchylenia nie
powinny być większe niż 10mm. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość
opróżnienia rurociągów ze ścieków. W miejscach przejść przez przegrody budowlane winne
być założone tuleje zapewniające szczelność przejścia. Zmiany kierunku układania rurociągów
należy dokonywać za pomocą kształtek: łuki, kolana, trójniki.
Połączenia kołnierzowe wykonywać przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między
płaszczyznami przylgowymi. Należy je tak wykonać aby wykluczyć możliwość wydostawania
się między łączonymi elementami, czynnika znajdującego się w przewodzie. Wymiary
kołnierzy łączonych ze sobą powinny być zgodne. W połączeniu powinny być zastosowane
wszystkie przewidziane śruby. Śruby powinny być jednakowej długości, dostosowanej do
wymiarów kołnierzy. Po skręceniu wszystkich śrub połączenia kołnierzowego, wystające z
nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowych długości.
Niedopuszczalne jest:
- przesuniecie osi łączonych elementów,
- przesłonięcia uszczelka otworów łączonych przewodów.
Połączenia zgrzewane – ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez
określony instrukcja czas przez zgrzewarkę, a następnie dociskane do siebie doczołowo aż do
wystąpienia odpowiedni formującej się wypływki i unieruchamiane na określony czas.
Wszystkie rurociągi winne posiadać oznakowanie zgodnie z normami.
Połączenia elektrooporowe poprzez kształtki elektrooporowe. Łączenie zgrzewarką.
Przewody ze stali kwasoodpornej
Spawanie
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Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-S-10050. Scalanie elementów stalowej
przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera
„Projektem technologii spawania”.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia
państwowe. Elementy stalowe spawane są na miejscu zgodnie z dokumentacją projektową.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z
„Projektem technologii spawania”. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka
wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inżynierowi.
Badania ostateczne spoin, polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczących wg PN-EN ISO 17637 prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera.
W każdej fazie wykonywania spawów Inżynier może zarządzić kontrolę stosowanych
materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych.
Połączenia na śruby
Elementy połączenia rurociągów stalowych z armaturą poprzez kołnierze oraz elementy
podpór przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i tak:
 trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim
uderzeniu młotkiem,
 gwint powinien być nacięty na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części
łączonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a
podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje,
 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
należy pokryć warstwą smaru,
 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.
5.2.3. Uzbrojenie rurociągów

–
–

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji
technologicznej, w której jest zainstalowana. Armaturę montować w trakcie wykonywania
przewodu. Połączenia z przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych- tulei
kołnierzowych lub zgrzewania doczołowego. Miejsce zamontowania armatury winno być
dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji. Przed zamontowaniem należy usunąć z
armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy
wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na
przewodach poziomych armaturę należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było
skierowane do góry. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na
korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Zawory zwrotne należy
ustawiać tak, aby trzpienie znajdowały się w położeniu pionowym.
Niedopuszczalne jest:
przesuniecie się osi łączonych elementów,
przesłonięcie otworów łączonych elementów.

5.2.4. Przewody grawitacyjne
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury należy łączyć za pomocą
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem
gumowym. Uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu kielicha każdej rury
wokół uszczelki. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować
bose końce rur pod kątem 15°. Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania: połączenie powinno być osiągnięte przez czoło
kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów.
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5.2.5. Oznaczenia
Na wszystkich projektowanych rurociągach technologicznych należy oznaczyć kierunki
przepływu oraz opisać medium. Każdy obiekt budowany i poddany przebudowie (obiekty
będące w zakresie przedmiotowej inwestycji) posiadać musi tablicę zawierającą schemat
technologiczny wraz z legendą.
5.2.6. Próby
Przeprowadzenie prób szczelności zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 i warunkami
podanymi przez producentów rur oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano – montażowych - Tom II Instalacje sanitarne”.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ogólnej PFU.

6.2.

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

6.2.1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność zakupionych i zamontowanych urządzeń z
Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera.
W ramach kontroli jakości należy:
 sprawdzić dobór, usytuowanie, szczelność zamknięć armatury,
 sprawdzić prawidłowość połączeń poszczególnych elementów instalacji technologicznej,
 sprawdzić prawidłowość podłączeń urządzeń
Wszystkie zamontowane materiały musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości, aprobaty techniczne
i uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.2. Kontrola jakości materiałów:
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych
materiałów z Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami
Inżyniera.
W ramach kontroli jakości należy:
- poddać rurociągi próbie na szczelność,
- sprawdzić dobór armatury, rur, kształtek, co wykonuje się poprzez jej identyfikację i
porównanie z projektem,
- sprawdzić szczelność zaworów, zasuw

7.

OBMIAR ROBÓT
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych
robót (elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania
obmiaru robót.

8.

ODBIOR ROBÓT
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Zasady odbioru robót podano w PFU – punkt 3.22.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
CZĘŚĆ IV - WYKAZ CEN.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajów UE.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:
 Projekt Budowlany,
 Projekt Wykonawczy,
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
PN- 82/M-74001
PN-76/M-75002
PN-75/5220-02
PN-85/B-01805 A
ochrony.
PN-92/M-74000
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.03
PN-87/M-69008
PN-78/M- 69011
PN-75/M-69703
Pn-85/M-69775
PN-75/M-69014

PN-73/M-69015

Armatura przemysłowa. Wymagania i badania
Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej .
Wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Ochrona przed korozją.
Wymagania ogólne i ocena wykonania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady
Zamocowania rurociągów.
Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników.
Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze
i uzupełniające.
Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział
i wymagania.
Spawalnictwo. Wady złączy spawalniczych. Nazwy i określenia.
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.
Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt
wymiary brzegów.
Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania.

10.3. Inne
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