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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Dział 45000000 -7 - Roboty budowlane
Grupa robót –
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Kategoria robót 45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa zamówienia
Nazwa zadania inwestycyjnego brzmi:
„Rozbiórka

biobloku

oczyszczalni

ścieków

w

Objezierzu

wraz

z

sieciami

technologicznymi oraz remontem zbiornika ścieków dowożonych i zbiornika pompowni
ścieków w m. Objezierze”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wyposażenia technologicznego, tj. urządzeń
oraz instalacji technologicznych tj. rurociągów technologicznych, armatury i innych elementów
instalacyjnych.
Specyfikacja odnosi się do wyposażenia technologicznego planowanego dla następujących
obiektów:
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LP

SYMBOL

NAZWA

UWAGI

1

2

3

4

1

SO

2

KKK

3

TS

4

SZSD

5

STUDNIA OSADNIKOWA

obiekt istniejący przebudowywany

KOMORA KRATY KOSZOWEJ

obiekt istniejący przebudowywany
(adaptowany z przepompowni
ścieków)

TŁOCZNIA ŚCIEKÓW

obiekt nowy

STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

obiekt nowy

ZR

ZBIORNIK RETENCYJNY

obiekt istniejący przebudowywany

6

SW

STUDZIENKA WODOMIERZOWA

obiekt istniejący

7

WL

WYLOT ŚCIEKÓW

obiekt istniejący wyłączony z
eksploatacji

8

BST

BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY

obiekt istniejący

8.1

SOO

POMIESZCZENIE STACJI ODWADNIANIA OSADU

8.2

AGR

POMIESZCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

8.3

PSD

POMIESZCZENIA SOCJALNO-DYSPOZYTORSKIE

9

WT

WIATA

obiekt istniejący

10

(RB)

ZBLOKOWANA KOMORA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW

obiekt istniejący do likwidacji
(element biobloku)

10.1

(KRŁ)

KOMORA KRATY ŁUKOWEJ

10.2

(AN)

KOMORA BEZTLENOWA (DEFOSFATACJI)

10.3

(DN)

KOMORA NIEDOTLENIONA (DENITRYFIKACJI)

10.4

(N-1/2)

KOMORY TLENOWE (NITRYFIKACJI)

11

(KRS)

obiekt istniejący do likwidacji
KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED OSADNIKAMI WTÓRNYMI (element biobloku)

12

(OWT-1/3)

13

(SD)

14

(KST)

KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU

obiekt istniejący do likwidacji
(element biobloku)
obiekt istniejący do likwidacji
(element biobloku)
obiekt istniejący do likwidacji
(element biobloku)

15

(KA)

KOMORA ARMATURY

obiekt istniejący do likwidacji

16

(KR)

KRATA RĘCZNA (PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH)

obiekt istniejący do likwidacji

17

S1

STUDZIENKA KANALIZACYJNA NOWA

obiekt nowy

18

Si1…Si4

STUDZIENKA KANALIZACYJNA ISTNIEJĄCA

obiekt istniejący przebudowywany

OSADNIKI WTÓRNE
STANOWISKO DMUCHAW
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1.4. Określenia podstawowe
Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.
Ponadto:
Urządzenia technologiczne - urządzenia stanowiące wyposażenie węzłów technologicznych.
Węzeł technologiczny - zespół obiektów urządzeń technologicznych wraz z przynależnymi
instalacjami stanowiący funkcjonalną całość.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01 pkt. 2.
Do wykonania robót technologicznych instalacyjnych należy stosować wyroby i materiały
zgodnie z Dokumentacją Projektową i spełniające niżej określone wymagania.

2.1. Asortyment zastosowanych urządzeń i materiałów
W zamówieniu występują następującego rodzaju urządzenia technologiczne:
-

krata koszowa,

-

żurawi słupowy obrotowy,

-

dmuchawa powietrza,

-

automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych,

-

tłocznia ścieków z wyposażeniem

W zamówieniu występują następujące materiały tworzące instalacje technologiczne:
-

rury ze stali kwasoodpornej 0H18N9,

-

rury PE

-

zasuwa klinowa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną,

-

inne elementy drobne elementy instalacyjne jak przejścia wodoszczelne, zwężki, złączki,
kształtki, podpory, opaski montażowe, itp.

2.2. Ogólne zasady doboru materiałów
Zastosowane materiały w urządzeniach i instalacjach powinny być dostosowane do warunków
pracy w projektowanym układzie technologicznym. Należy uwzględnić to, że wszystkie
urządzenia będą potencjalnie pracowały w temperaturze otoczenia wahającej się w zakresie od
-20 C do + 30C w warunkach podwyższonej wilgotności. Wymagana minimalna trwałość
materiałów rozumiana jako czas, w którym na materiałach nie pojawiają się widoczne ślady
korozji lub innego podobnego procesu wynosi 10 lat bez potrzeby prowadzenia w tym czasie
działań konserwujących materiały.
Należy przestrzegać następujących zasad:
-

dla elementów mających kontakt ze ściekami i aerozolami należy stosować materiałów
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niekorodujące (stale szlachetne, tworzywa sztuczne, stopy aluminium),
-

elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.)
powinny

być poddane galwanizacji lub

zabezpieczone

fabrycznie

(np.

przez

zalaminowanie),
-

elementy narażone na korozję, które z uzasadnionych powodów nie mogą być
zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizację lub fabrycznie należy zabezpieczyć
antykorozyjnie na budowie stosując z należyta starannością:


oczyszczanie pneumatyczne strumieniowo-ścierne,



oczyszczenie i odtłuszczenie,



naniesienie powłok zabezpieczających.

Sposób malowania i grubość powłok powinny być dostosowany do rodzaju użytych
środków (farb) zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Procedura malowania,
łącznie z określeniem koloru powłoki oraz procedurami naprawy powierzchni
malowanych, zostanie przedstawiona Inżynierowi do zaaprobowania.
-

tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale
te powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych
była nie większa niż 250 mV; tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny
zostać oddzielone od siebie odpowiednim materiałem dielektrycznym,

-

śruby stalowe użyte w urządzeniach powinny być wykonane ze stali szlachetnej lub
poddane galwanizacji metodą tzw. "gorącej kąpieli",

-

elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego,
odpornego na rdzewienie, materiału.

-

elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu nie zawierającego
żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na korozję,

-

połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako
rozłączne; połączenie musi być ze stali kwasoodpornej.

2.3. Stal nierdzewna (kwasoodporna)
Jeśli w Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej stal określana ogólnie jako nierdzewna
kwasoodporna lub szlachetna powinna być stalą gatunku 0H18N9 (wg PN) lub inną stalą
szlachetną o podobnych lub lepszych własnościach dla danego zastosowania stali.

2.4. Stal ocynkowana
Jeśli nie podano szczególnych wymagań dla stali ocynkowanej stal taka powinna być stalą
ocynkowaną galwanicznie lub ogniowo o grubości powłoki min. 225 mikronów.
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2.5. Składowanie materiałów
Przechowywane materiały, urządzenia, maszyny i aparaty należy konserwować i przechowywać
w sposób umożliwiający łatwą identyfikację danej partii materiałów.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do
instrukcji składowania opracowanej przez producenta.
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji
właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak aby wyroby
nie były poddawane żadnym szkodom.
Urządzenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura
wewnętrzna nie spada poniżej 5°C.
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach
lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.

3. SPRZĘT
Ogólne

wymagania

dotyczące

stosowania

sprzętu

podano

w

ST-01

pkt.

3.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do montażu wyposażenia technologicznego przewiduje się użycie następującego sprzętu:
-

rusztowanie,

-

dźwig samojezdny

-

wciągarka mechaniczna

-

urządzenie do spawania ręcznego w osłonie z argonu,

-

zestaw do spawania acetylenowo – tlenowego

-

agregat spawalniczy elektryczny,

-

półautomat spawalniczy 400 A,

-

sprężarka powietrza,

-

elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki,
gwintownice itp.,

-

zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, klucze dynamometryczne,

-

giętarka do rur
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 pkt. 4.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu takie jak:
-

samochód ciężarowy skrzyniowy samowyładowczy,

-

samochód dostawczy,

-

ciągnik siodłowy z naczepą,

-

żuraw samochodowy,

-

samochód skrzyniowy,

W czasie transportu wyposażenie powinno być zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
Urządzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny być transportowane na plac budowy w
oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01 pkt. 5.
Należy stosować urządzenia zbliżone gabarytami do przedstawionych w Dokumentacji
Projektowej, dostosowane wielkością do wymiarów budowlanych istniejących i projektowanych
obiektów w ten sposób, że zapewnione będą dogodne przejścia komunikacyjne oraz dostęp do
urządzeń wymagany przez względy eksploatacyjne (bieżąca obsługa, serwisowanie).
Dla urządzeń, dla których nie podano wymagań w tej Specyfikacji należy przyjmować zasadę,
że wymagania dla takiego przypadku wynikają z cech konkretnego urządzenia jakie zostało
zastosowane w Dokumentacji Projektowej. Użyte w Dokumentacji Projektowej typy konkretnych
urządzeń w takim przypadku wyznaczają standard jakościowy zastępujący Specyfikację.
Pod uwagę należy brać wtedy istotne dla funkcjonalności rozwiązania cechy urządzeń
podanych w Dokumentacji Projektowej wpływające na niezawodność działania, trwałość,
łatwość obsługi, koszty eksploatacyjne i inne ważne czynniki. Możliwe jest zastosowanie
urządzeń co najmniej równorzędnych technicznie, o takich samych lub analogicznych
parametrach jak podano w Dokumentacji Projektowej.
5.1. Wymagania dla robót demontażowych
Demontaż maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy
wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy BHP w zakresie robót rozbiórkowych i
demontażowych, pod stałym nadzorem Kierownika Budowy.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z Robotami demontażowymi maszyn i urządzeń i będzie w pełni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
Robót. Zdemontowane urządzenia oraz zespoły i podzespoły osprzętu technologicznego należy
w uzgodnieniu z Inżynierem zdeponować u Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
5.2. Posadowienie urządzeń
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną urządzenia, śruby
mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane z
budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i
bruzd do przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność - rozmaitych innych
elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.
Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów,
itp.
Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości umożliwiającej
kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione
po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.
W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z
dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek
wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm.
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy
cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia i jego skontrolowaniu przez Inżyniera pod
kątem występowania wibracji i niestabilności.
Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.
Właściwe

ustawienie

elementów

takich

jak:

napędy,

połączenia,

przekładnie,

itp.,

współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego
każde urządzenie należy ustawić we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub
kierunkowych oraz innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po
późniejszych remontach i przeglądach.
5.3. Warunki dostawy i montażu maszyn i urządzeń
Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w świetle Warunków
Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim zapisom odnoszącym się
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do zabudowy materiałów.
Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy
dokonywać w oparciu o dokumentacje projektową, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR).
Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń
transportowych.
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały
technologiczne itp.) i po uzgodnieniu z operatorem zgłosić gotowość pracy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za rozładunek materiałów i urządzeń na placu budowy.
Bez zgody Inżyniera nie wolno rozpocząć prac montażowych.
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni
sprawna.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inżynierem po to, aby budowa
instalacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i
pracujących. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są
niezbędne do posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy
Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z
konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących.
Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez
Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac.
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem
podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.
Elementy, podzespoły i zespoły pochodzące z kooperacji powinny być zgodne z dokumentacją i
warunkami zamówienia.
5.4. Wygląd i gładkość powierzchni
Obrabiane powierzchnie elementów nie powinny mieć miejsc nieobrobionych, plam, wgniotów i
zadziorów. Na żadnej powierzchni nie powinno być naderwań włoskowatych, pęknięć,
porowatości, zawalcowań i wżerów od rdzy.
Wszystkie ostre krawędzie elementów należy stępić.
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5.5. Dokładność wykonania
Dokładność wykonania elementów instalacji i urządzeń powinna być zgodna z wymaganiami na
rysunkach roboczych. Wymiary nietolerowane powinny być utrzymane w 12 klasie dokładności
dla powierzchni nieobrobionych wg PN-77/M-02102 z zachowaniem zasady tolerowania w głąb
materiału.

Dopuszczalne

odchyłki

wymiarów

długościowych

elementów

obrobionych

skrawaniem, wykonać zgodnie z szeregiem tolerancji zaokrąglonych „s" - średniodokładnych
wg PN-EN 22768-1:1999.
Tolerancja kątów - dopuszczalne odchyłki kątów wykonać w 10 szeregu tolerancji wg
PN-77/M-02136.
5.6. Montaż rurociągów wewnątrz obiektów
Instalacje technologiczne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, Wymaganiami
szczegółowymi a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Rurociągi technologiczne mogą być wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9; PE oraz stali
ocynk.
Podpory pod rurociągi wykonać ze stali nierdzewnej wg projektu lub niniejszego ST.
Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany zbiorników, pompowni wykonać jako przejścia
wodoszczelne uszczelnienie łańcuchem z elementów elastomerowych łączonych śrubami ze
stali k/o.
5.7. Połączenia mechaniczne
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz
standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji
5.7.1. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a
nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie połączenia śrubowe
zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej.
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną ze stali
kwasoodpornej. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali
kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach
wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej.
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych
miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w
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środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Śruby dociskające, nakrętki,
podkładki i mocowania zanurzone w ściekach wykonać ze stali kwasoodpornej o podwyższonej
wytrzymałości i trwałości gat. 2H13 (1.4021).
Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.
Wszystkie części znormalizowane, jak: śruby, nakrętki, wkręty, podkładki, zawleczki, wpusty,
smarowniczki, uszczelki, łożyska toczne itp. powinny odpowiadać wymaganiom właściwych
polskich norm.
5.7.2. Spawy
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie
spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji
zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania.
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy.
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu
Budowy zostaną zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem prac.
Połączenia

spawane

powinny

być

wykonane

odpowiednimi

elektrodami

zgodnie

z

obowiązującymi dla danego materiału warunkami technologii i spawania.
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania)
należy wykonać wg PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-90/M-69016.
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć świadectwo jakości. Do
wykonania spoin czepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy
przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią
spawania i Rysunkami. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych
parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie
mogą przekraczać 10 %.
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z dokumentacji
projektowej oraz niniejszych SST i zawierać m.in.:
 dobór elektrod do spawania
 dobór parametrów spawania
 sposób przygotowania krawędzi blach
 kolejność spawania
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 plan kontroli spoin
 wytyczne dokonywania kontroli spoin.
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna
być wyższa niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C.
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny
należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń
do czystego metalu.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być pospawane lub wykonane taką technologią (np. przez
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna
wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie przyjmować wg PN-85/M-69775 wg
klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości.
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie
przekroczy 3 % tej grubości.
5.7.3.

Spawanie

metali

nierdzewnych

chromowo-niklowych

gatunek

OH18N8

i

pochodnych
Stale

tego

typu

charakteryzują

się

strukturą

austeniczną

o

dobrych

własnościach

spawalniczych.
Aby uzyskać dużą odporność spoiny na korozję należy przestrzegać odpowiednich warunków
spawania:


właściwy dobór elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,



spawanie prowadzić w taki sposób, aby nagrzewanie stali w obrębie spoiny było
możliwie małe a szybkość chłodzenia po spawaniu duża,



zaleca się spawanie elektrodami o małych średnicach z dodatkowym odprowadzaniem
ciepła np. przez stosowanie podkładek chłodzonych wodą,



unikanie pęknięć spoin przez odpowiedni dobór materiału do spawania (elektrody, drut).

Metody spawania:
 ręczna elektrodami otulonymi,
 TiG, MiG - spawanie w osłonie argonu.
 Metoda TiG stosowana jest do elementów cienkich, pozostałe metody do elementów
grubych.
Przy spawaniu stali nierdzewnych należy stosować małe natężenie prądu.
Szczegółowe warunki spawania dla danej stali określa technolog spawalnik.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., marzec 2019 r., nr rej. 171/STWiOR/19

strona 14

Rozbiórka biobloku oczyszczalni ścieków w Objezierzu wraz z sieciami technologicznymi oraz remontem zbiornika ścieków
dowożonych i zbiornika pompowni ścieków w m. Objezierze
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
04. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-04.01. Wyposażenie technologiczne

5.7.4. Gwinty i połączenia gwintowane
Gwinty powinny być wykonane jako średnio dokładne wg PN-70/M-02133. Powierzchnie
gwintów powinny być gładkie o pełnym profilu, bez wyrw, wgniotów i zadziorów. Podcięcia i
przejścia na inne średnice powinny być wykonane łukami, jeżeli w dokumentacji nie
przewidziano inaczej.
Połączenia gwintowe powinny być po należytym dokręceniu części łączonych, zabezpieczone
przed samoczynnym zluzowaniem. Przed połączeniem gwinty powinny być lekko powleczone
smarem stałym. Wystawanie śrub ponad nakrętki powinno być zgodne z PN - 74/M - 82053.
5.7.5. Połączenia ruchome
Wielkość luzów istniejących w połączeniach ruchomych nie powinna przekraczać wielkości
wynikających z dokumentacji technicznej.
Wszystkie miejsca trące w połączeniach ruchowych powinny być nasmarowane zgodnie z
wytycznymi smarowania.
5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy wyposażenia technologicznego i instalacje wykonane ze stali nierdzewnej, gumy lub
tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia przeciw korozji.
Elementy metalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi.
Zabezpieczenie antykorozyjne podlega odbiorowi.
Jako standardowe zabezpieczenie elementów stalowych należy dla projektowanego układu
technologicznego stosować system powłokowy malarski w oparciu o wyroby epoksydowe o
trwałości min. 10 lat.
Elementy stalowe należy zabezpieczyć zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z
zasadami:


przygotowanie podłoża.
Stal - oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/4 stopnia czystości wg PN-ISO
8501-1 lub pokryta ciągłą powłoką farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji
stalowych (do czasowej ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia
sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Stal ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i bardzo
dokładnie odtłuszczona, powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.
Stal ocynkowana - natryskowo - podłoże zagruntowane farbą epoksydową do
gruntowania

(do

czasowej

ochrony)

powierzchni

stalowych

szczególnie

eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie.


gruntowanie podłoża o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej:
Pierwsza warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania uniwersalną
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tiksotropową do systemów epoksydowych i poliuretanowych przeznaczoną do
malowania powierzchni elementów stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w
warunkach atmosfery przemysłowej jedną warstwą o grubości średnio 40 um.
Druga warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania tiksotropową
przeznaczoną do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze
agresywnej warstwą o grubości 40 um.


malowanie nawierzchniowe o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej:
Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do
malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubości
określonej w projekcie wykonawczym średnio ok. 100 um. elastyczna, twarda oraz
odporna na działanie czynników mechanicznych. Wykonana powłoka powinna być
dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników
mechanicznych, odporna na promieniowanie słoneczne, na czynniki atmosfery
chemicznej oraz na rozpuszczalniki organiczne

Wykonawca uwzględni warunki techniczne wykonania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego w
zależności od lokalizacji elementów stalowych i potencjalne zagrożenia. Wykonawca opracuje
trzy zestawy zabezpieczeń dla:


elementów stalowych zanurzonych w ściekach lub intensywnie ochlapywanych



elementów stalowych znajdujących się ponad zwierciadłem ścieków ale w ich oparach



elementów stalowych nie znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu ścieków

5.9. Warunki przeprowadzania prac malarskich
Malowana powierzchnia winna być sucha i wolna od śladów rdzy, brudu, kurzu i zgorzeliny. W
celu polepszenia adhezji należy powierzchnię szlifować. Szczególną uwagę należy zwrócić na
miejsca trudnodostępne lub posiadające ostre krawędzie.
Warunki przeprowadzania prac malarskich wykonać zgodnie z zaleceniami producenta lub
normą PN-71/H-97053. W szczególności:


wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 70%,



najkorzystniej jest prowadzić prace malarskie przy wilgotności względnej poniżej 65%,



niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń we
wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, w czasie deszczu, mgły czy
występowania rosy, jak również na powierzchniach zawilgoconych,



malowanie na zewnątrz powinno być wykonywane w miarę możliwości w okresie letnim,
wyłącznie w dni pogodne, po wyschnięciu rosy,



nie wolno malować przy temperaturze powietrza poniżej +5°C, a temperatura
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malowanego przedmiotu nie może w żadnym przypadku przekraczać +40°C.
5.10. Kontrola wykonania
Wykonanie części i podzespołów oraz zespołów, a także montaż urządzeń powinna sprawdzić i
odbierać Kontrola Techniczna producenta , na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
technicznej. Części i zespoły powinny być po odbiorze nacechowane znakiem Kontroli
Technicznej w miejscu ustalonym przez Kontrolę Techniczną.
5.11. Warunki bhp i ppoż.
Przy wykonywaniu projektowanego ulądy technologicznego obejmującego przyjmowanie
ścieków dowożonych, wstępne podczyszczenie ścieków ze skratek oraz ich przetłaczanie na
oczyszczalnię w Obornikach należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób
trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branżowych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo - montażowych na terenie eksploatowanej
oczyszczalni:


wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów np.
budowa sieci międzyobiektowych i zbiorników żelbetowych,



niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników (np. tłocznia ścieków),



właściwy rozładunek ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń (np. pompy, kontenerowa
stacja zlewcza),



składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w
miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,



zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z
miejsca składowania do miejsca montażu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefą prowadzenia prac montażowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
przy transporcie),



zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym
braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników oczyszczalni,



zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów
(np. pompy),



zagrożenia przy konieczności wejścia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np.
demontażu, remontu lub oczyszczania. Przed wejściem wnętrze należy dobrze
przewietrzyć przenośnym wentylatorem i usunąć resztki substancji znajdujących się w
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zbiornikach (np. ścieki, związki chemiczne). Osoba wchodząca do środka winna być
wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz,


przy wykonywaniu prac malarskich wewnątrz zbiorników lub innych podobnych urządzeń
oprócz zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, należy pracownika dodatkowo
zabezpieczyć. Praca powinna przebiegać pod nadzorem drugiego pracownika.
Pracownik znajdujący się wewnątrz zbiornika musi mieć założone szelki bezpieczeństwa
z liną wyrzuconą na zewnątrz. Wewnątrz zbiornika nie należy nanosić powłok
lakierowanych za pomocą natrysku.



Na każdym stanowisku pracy winno znajdować się naczynie z odpowiednim środkiem
do zmywania resztek farby ze skóry. Można stosować oleje naturalne, lub odpowiednie
roztwory detergentów.



Każde stanowisko należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt gaśniczy

5.12. Oznakowanie rurociągów i armatury
Na zamontowanych rurociągach należy trwale oznaczyć średnice, kierunki przepływu i media.
Na zmontowanych zasuwach z napędem ręcznym należy trwale oznaczyć położenie otwórzzamknij.
Oznakowanie i numerowanie armatury wykonać w oparciu o instrukcje eksploatacji energetyki i
automatyki dostosowując do numeracji zastosowanej na istniejącym obiekcie.
Zamontowane rurociągi należy pomalować zgodnie z kolorystyką podaną w normie
PN-92/N-01270.01. Koszty ująć w cenie rozruchu technologicznego opisanego w ST-04.03.
5.13. Oznakowanie urządzeń i materiałów
Urządzenia i instalacje znajdujące się na terenie oczyszczalni powinny być oznaczone za
pomocą grawerowanych tabliczek z odpowiedniego tworzywa o kolorystyce: żółte tło, czarne
litery (czarny napis na tablicy wykonany w technologii sitodruku, musi być odporny na
utlenianie, wilgoć promieniowanie ultrafioletowe oraz agresywne warunki panujące na
oczyszczalni ścieków np. metan, siarkowodór) przymocowane w sposób trwały do
urządzenia,

nazwie

i

odpowiednim

nr

technologicznym

zgodnym

ze

schematem

technologicznym.
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta na których
muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.
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5.14. Oznakowanie BHP i ppoż.
Oznakowanie ppoż. Muszą być zgodne z przepisami i opisem szczegółowym zawartym w
„Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów oczyszczalni ścieków” oraz oznakowania
zgodnie z przepisami podręcznego sprzętu BHP.
W budynkach i na terenie docelowo wyłączonej z eksploatacji oczyszczalni należy umieścić
tabliczki określające miejsca przechowywania sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne itp.
Wymagane odpowiednimi przez Zamawiającego przepisami i przez nich zaakceptowanymi.
5.15. Uruchamianie i próby urządzeń
Po zakończeniu montażu urządzeń i instalacji, a przed ich uruchomieniem należy
przeprowadzić kontrolę prawidłowości jakości montażu i stanu zabezpieczeń antykorozyjnych.
Następnie należy wykonać kolejno następujące czynności:


sprawdzić zgodność ze schematem,



sprawdzić skuteczność zerowania korpusów urządzeń i konstrukcji,



dokonać sprawdzenia szczelności poszczególnych instalacji,



przeprowadzić rozruch próbny urządzeń z napędem elektrycznym (o ile to możliwe i
konieczne przy współudziale przedstawicieli serwisu producenta),



stworzyć odpowiednie protokoły odbiorowe.

Wszystkie urządzenia winny być zamontowane zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi
w DTR-kach.

5.16. Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni do czasu uruchomienia węzła przesyłu
ścieków na oczyszczalnię w Obornikach
Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za
pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie OŚ do czasu uruchomienia
węzła przesyłu ścieków na oczyszczalnię w Obornikach. Wykonawca zapewni także przez cały
czas bezpieczny dostęp do wszystkich części oczyszczalni personelowi obsługi.
Tam, gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci ÓŚ, Wykonawca
uzgodni z 14-dniowym wyprzedzeniem swój program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym za pośrednictwem Inżyniera.
Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki,
rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji.
Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji
istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Inżyniera.
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Wymagana jest ciągła eksploatacja oczyszczalni (do czasu uruchomienia węzła przesyłu
ścieków na oczyszczalnię w Obornikach), gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część
zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na
własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 godzin,
Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.

5.17. Warunki szczegółowe wykonania robót
Wykonawca musi przewidzieć w swoim harmonogramie realizacji robót utrzymanie ciągłości
pracy istniejącej oczyszczalni w Objezierzu do czasu uruchomienia węzła przesyły ścieków na
oczyszczalnię w Obornikach.
Wszelkie prace na czynnych obiektach oczyszczalni należy uzgodnić z Użytkownikiem.
Wykonawca na

swój koszt

wykona

harmonogram

realizacji

robót

ze szczególnym

uwzględnieniem terminów realizacji na obiektach modernizowanych, które mogą wpłynąć na
pogorszenie

pracy

oczyszczalni.

Realizacja

robót

może

nastąpić

po

zatwierdzeniu

harmonogramu przez Inżyniera.
Montaż urządzeń technicznych i technologicznych oraz instalacji technologicznych z nimi
związanych wykonać zgodnie dokumentacja projektową, ST oraz z instrukcjami producentów,
Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników,
stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy branżowe.
5.17.1. Zestawienie obiektów wraz z montowanymi urządzeniami


Podane zestawienie obejmuje obiekty nowe i istniejące modernizowane/adaptowane oraz
likwidowane objęte zakresem niniejszej specyfikacji.



Każdorazowo przy urządzeniu technologicznym z napędem elektrycznym występuje
instalacja zasilająca i sterownicza nie specyfikowane jako odrębne pozycje



Obiekty istniejące opisane kursywą



Podstawowe oznaczenia w tabeli:
L - długość
B - szerokość
H - wysokość
D – średnica
Q – wydatek, przepustowość itp.
P - moc zainstalowana
p - ciśnienie
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LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

1

2

3

STUDNIA OSADNIKOWA „SO”
Zakres przebudowy obejmuje:
 wykonanie trzech przejść szczelnych dla
projektowanych rurociągów:
- ścieków r. PVC Dz 0,315 (odpływ do
proj. studzienki kanalizacyjnej S1),
- ścieków dowożonych r. PVC Dz 0,16
(dopływ z proj. stacji zlewczej ścieków
dowożonych SZSD),
- ścieków zakładowych r. PVC Dz 0,11
(dopływ z wpustu deszczowego Wd),
 montaż zasuw burzowych na końcach
rurociągów PVC Dz 0,16 i Dz 0,11 (ścieki
dowożone i zakładowe)

KOMORA KRATY KOSZOWEJ „KKK”

UWAGI
6

obiekt istniejący przebudowywany
przejścia szczelne oraz zasuwy burzowe
zestawiono w tabeli
nr 12 poz. 8-9, 2022

obiekt istniejący przebudowywany
(adaptowany z przepompowni ścieków)

Zakres przebudowy obejmuje:
 demontaż posadowionego na płycie
pokrywowej zbiornika istniejącego
żurawika,
 demontaż krat pomostowych
zamontowanych we włazach płyty
pokrywowej zbiornika,

demontaż drabinki włazowej na komorę
kraty koszowej,
demontaż istniejącej kraty koszowej
wraz z ramą, urządzeniem wyciągowym
i rynną zrzutową skratek,
 demontaż dwóch pomp zatapialnych z
prowadnicami,
 demontaż orurowania, armatury (zasuw,
zaworów zwrotnych) oraz
przepływomierza,
 demontaż drabiny złazowej na pomost
obsługowy,
 demontaż zlokalizowanego wewnątrz
komory pomostu obsługowego z
barierkami ochronnymi,
 demontaż płyt betonowych (pełnych i
ażurowych) posadowionych na gruncie
zlokalizowanych w rejonie zrzutu skratek
do pojemnika na odpady,
 montaż kraty koszowej z elektronapędem
wyposażonej w kratę płaską,
 demontaż istniejącej i montaż nowej
żelbetowej płyty pokrywowej komory
kraty koszowej z otworem montażowym
kraty koszowej, otworem dla włazu
inspekcyjnego oraz kominka
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LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

UWAGI

2

3

6

1

wentylacyjnego,
 montaż drabiny złazowej pod włazem
inspekcyjnym, wyk. stal nierdzewna,
zaślepienie otworu w ścianie komory po
zdemontowanym rurociągu tłocznym
ścieków,
zaślepienie w ścianie komory otworów
wentylacyjnych,
 renowację powierzchni betonowych,
 remont betonowych schodów włazowych
na koronę komory kraty koszowej,
montaż barierek ochronnych ze stali
nierdzewnej wokół korony komory i w
rejonie otworu montażowego kraty
koszowej,
częściowe zagruzowanie i wypłycenie
komory kraty koszowej do rzędnej
wskazanej na rysunku z nadaniem
spadku w kierunku odpływu do
projektowanej studni kanalizacyjnej S1

 wymianę elementów automatyki (sonda

ujęte w ST-05

hydrostatyczna/radar-ciągły pomiar
poziomu)


ELEMENTY KUBATUROWE

1

2

3
4

Istniejąca komora żelbetowa o wymiarach:
D*H=3,00*5,50m, przykryta płytą betonową –
renowacja powierzchni betonowych, wypłycenie
komory
Płyta pokrywowa dla zbiornika o średnicy
wewnętrznej ∅3000 z otworem montażowym
kraty koszowej 950*900mm, otworem dla włazu
inspekcyjnego ∅700 oraz dla kominka
wentylacyjnego ∅100
Drabinka złazowa z wysuwaną poręczą ze stali
nierdzewnej 1.4301, stopnie antypoślizgowe;
L=4,0m
Barierka ochronna wokół korony komory oraz
otworu montażowego kraty koszowej (w rejonie
kraty demontowalna) H=1,1 m;
wyk. stal nierdzewna gat. 1.4301

1 szt.

1 kpl.

wymiana płyty pokrywowej

1 kpl.
1 kpl.

WYPOSAŻENIE:

5

Krata koszowa z elektronapędem o prześwicie
30 mm z kratą płaską samoczynnie zamykającą
kanał dopływowy podczas podnoszenia kosza,
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podczas montażu kraty koszowej ustalić
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dopływowej i wspawać zderzaki w
prowadnicach ramy dolnej,
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LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

UWAGI

1

2

3

6

kasetę sterowniczą kraty koszowej
zlokalizować od strony schodów
betonowych,

zastrzały górnej ramy kraty koszowej
wykonać w taki sposób aby nie kolidowały
one z projektowaną barierką
ochronną wokół otworu montażowego,

podczas montażu kraty koszowej długość

6

Ciągły pomiar poziomu ścieków (sonda
hydrostatyczna/radar)

1 kpl.

rury dopływowej ścieków Dz 0,315
dostosować do montowanego urządzenia.
W przypadku gdy będzie za długa skrócić,
gdy za krótka zastosować rynnę
dopływową, wyk. stal nierdzewna (w
dostawie z kratą koszową)
ujęte w ST-05

RUROCIAGI:

7

Kanał nawiewny ∅100mm przymocowany
obejmami, długość 260 cm; wyk. stal. nierdz.
gat. 1.4301

1 szt.

INNE:

8

9
10
11

Przejście wodoszczelne dla r. stal nierdz.
Dz 306,0*3,0 – uszczelnienie łańcuchem z
elementów elastomerowych łączonych śrubami
ze stali nierdz.
Właz inspekcyjny kanałowy żeliwny
zabezpieczony antykorozyjnie o średnicy ∅700,
klasy A15
Kominek wentylacyjny ∅100 mm z siatką
zabezpieczającą, wyk. stal nierdzewna
Rynna dopływowa dla rurociągu DN 300, wyk.
stal nierdzewna

1 szt.

wg rozwiązania systemowego producenta

1 szt.
1 szt.
1 szt.

w razie konieczności jej montażu w
dostawie z kratą koszową
obiekt nowy

TŁOCZNIA ŚCIEKÓW „TS”
ELEMENTY KUBATUROWE

1
2
3

4
5

Komora betonowa prefabrykowana o wymiarach:
średnica wew. 4000mm x wys. całkowitej
5300mm
Cokół betonowy o wymiarach 1350*1350*100
mm (beton C30/37)
Płyta pokrywowa dla zbiornika ∅4000 z otworami
na trzy włazy 800*800mm, otworami dla
kominków wentylacyjnych oraz zamontowanym
na etapie prefabrykacji hakiem (poz. 42)
Właz montażowy 800 x 800 ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301, z zamkiem antywłamaniowym
Właz eksploatacyjny 800 x 800 ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301, z zamkiem
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1 kpl.
1 szt.
1 kpl.

2 szt.
1 kpl.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
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WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

UWAGI

2

3

6

1

6

antywłamaniowym, kominkiem wentylacyjnym
DN 150, z siłownikiem -amortyzatorem
pneumatycznym
Drabinka włazowa z teleskopowo wysuwaną
poręczą ze stali nierdzewnej 1.4301, stopnie
antypoślizgowe, L=4,5m

1 kpl.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

WYPOSAŻENIE

7

Zbiornik tłoczni ścieków

1 kpl.

wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.2.

8

Pompa z wirnikiem otwartym współpracująca z
falownikiem

2 szt.

wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.2.

9

Pompka zanurzeniowo-odwodnieniowa z
poziomym łącznikiem poziomu

1 kpl.

10

Szafka elektryczna z rozdzielnicą
zasilajaco-sterowniczą,

1 kpl.

11

Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym
z kielichem kotwiącym o udźwigu do 250 kg,

1 kpl.

12

Dmuchawa z armaturą i orurowaniem zasilająca
powietrzem ruszt napowietrzający zainstalowany
w zbiorniku tłoczni

1 kpl.

wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.3.
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

Zasuwa odcinająca DN125 z trzpieniem
teleskopowym do zabudowy w skrzynce ulicznej
(rurociąg tłoczny ścieków)
Zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem
DN 125 na ssaniu i tłoczeniu pompy (poz. 8)

1 kpl.

ujęte w ST-04.02

4 szt.

15

Zawór zwrotny klapowy DN 125

2 szt.

16

Zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem
DN 125,

2 szt.

17

Przepływomierz elektromagnetyczny do ścieków
DN125 z czujnikiem pustej rury

1 szt.

18

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z
niewznoszącym trzpieniem DN 200

1 szt.

19

Zawór kulowy odcinający DN 32 + zawór zwrotny
kul. DN 32

1 kpl.

wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.2.
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.2.
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.2.
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
ujęte w ST-05
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
ujęte w ST-04.02
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.4.
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
ujęte w ST-05
zlokalizować w budynku socjalnotechnicznym BST
wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.5.
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

ARMATURA:

13
14

RUROCIAGI:

20
21
22

Prostka dwukołnierzowa DN 125 dług. 650 mm
[stal nierdzewna, 133,0x3,0; 1.4301]
Przewód z rury i kształtki (kolano) DN 125 dług.
600 mm [stal nierdzewna, 133,0x3,0; 1.4301]

1 szt.

Prostka dwukołnierzowa DN 125 dług. 1400 mm

1 szt.
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1 kpl.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków

strona 24

Rozbiórka biobloku oczyszczalni ścieków w Objezierzu wraz z sieciami technologicznymi oraz remontem zbiornika ścieków
dowożonych i zbiornika pompowni ścieków w m. Objezierze
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
04. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-04.01. Wyposażenie technologiczne

LP
1

23

24
25
26
27
28

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

2

3

[stal nierdzewna, 133,0x3,0; 1.4301] z wejściem
króćca DN 50
Przewód z rur i kształtki (U-kształtka) DN 50 dług.
1350 mm [stal nierdzewna, 57,0x3,0; 1.4301] z
króćcem zakończonym zaworem hydrantowym,
zasuwą DN 50 (płukanie rur. tłocznego)
Prostka dwukołnierzowa DN 200 dług. 500 mm
[stal nierdzewna, 206,0x3,0; 1.4301]
(kanał grawitacyjny ścieków)
Prostka dwukołnierzowa DN 200 dług. 1410 mm
[stal nierdzewna, 206,0x3,0; 1.4301]
(kanał grawitacyjny ścieków)
Rurociąg odpowietrząjący, wentylujący zbiornik
tłoczni z dwoma kolanami 90° PVC klejone
Dz 110, dług. L=4290mm
Instalacja odwadniająca PE DN 32, dług.
L=5300mm
Rurociąg wentylacji nawiewnej komory tłoczni
PVC Dz 0,20; łączna dług. 3850 mm

UWAGI
6

(poz. 7)

1 kpl.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

1 szt.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

1 szt.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

1 kpl.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

1 kpl.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)

1 kpl.

INNE:

29

30

31

32
33
34
35
36
37
38
39

Przejście wodoszczelne dla r. stal nierdz.
Dz 133,0*3,0 (rurociąg tłoczny ścieków)
– uszczelnienie łańcuchem z elementów
elastomerowych łączonych śrubami ze stali
nierdz.
Przejście wodoszczelne dla r. PVC Dz 0,20
(kanał grawitacyjny ścieków)
– uszczelnienie łańcuchem z elementów
elastomerowych łączonych śrubami ze stali
nierdz.
Przejście wodoszczelne dla r. przepustu
kablowego Dz 110 (na kable zasilające)
– uszczelnienie łańcuchem z elementów
elastomerowych łączonych śrubami ze stali
nierdz.
Trójnik kołnierzowy skośny DN 100 (tzw. portki),
ze stali pokrytej powłoką EKB min. 250um
Tuleja kołnierzowa PE Dz 140/125 z kołnierzem
stalowym galwanizowanym
Redukcja PE Dz 160/140
Kołnierz specjalny DN 200 do rur PVC
Kominek wentylacyjny zbiornika tłoczni DN 100
L=0,95 m, z łącznikiem [wyk. stal nierdzewna]
Wentylacja nawiewna, mechaniczna - wentylator
kanałowy Qmin.=200 m3/h; (zamontowany w
rurze nawiewnej)
Czujnik wartości granicznych (sonda
hydrostatyczna)
Grzejnik bryzgoszczelny P= ok.1,0 kW z
termoregulacją
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1 szt.

wg rozwiązania systemowego producenta

1 szt.

wg rozwiązania systemowego producenta

1 szt.

wg rozwiązania systemowego producenta

1 szt.
1 kpl.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
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UWAGI

3

40

Oświetlenie komory tłoczni 24V

1 kpl.

41

Hak wmontowany w pokrywę komory do
wyniesienia rozdzielacza

1 kpl.

6

w dostawie ze zbiornikiem tłoczni ścieków
(poz. 7)
zamontowany w płycie
pokrywowej (poz.3) na
etapie prefabrykacji
obiekt nowy

STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW
DOWOŻONYCH „SZSD”
ELEMENTY KUBATUROWE

1

Płyta fundamentowa kontenera stacji zlewczej
L*B=2,2*1,2 m

1 szt.

WYPOSAŻENIE

2

wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.6.

Kontenerowa automatyczna stacja zlewcza
ścieków dowożonych obejmująca m.in.:
panel sterujący i pomiarowy,
przepływomierz (czujnik, przetwornik,
przewód łączący),
moduł pomiarowy (pH, temperatura,
przewodność)
przyłącze do zrzutu ścieków DN 100
ciąg spustowy DN 100 (zasuwa z
napędem
pneumatycznym, rurociągi),
zawór czerpalny ze złączką do węża,
drukarkę,
sprężarkę,
czytnik do identyfikacji dostawców,
identyfikatory dostawców,
instalację dozującą środek antyodorowy
(pompka membranowa Qmax=48 l/h, zawór
przeciwciśnieniowy, linia ssąca z zaworem
stopowym, linia tłoczna),
wentylację mechaniczną,
oświetlenie,
ogrzewanie
RUROCIAGI:

3

rurociąg w otulinie termoizolacyjnej z pianki
poliolefinowej w płaszczu z blachy stal
nierdz. lub aluminiowej L=1,5 m

Przewód dwukołnierzowy z rur i kształtek
(1 kolano) Dz 106,0*3,0; długości 150 cm, z
króćcem dozowania środka antyodorowego; wyk.
stal. nierdz. gat. 1.4301
INNE:

4
5
6

Paletopojemnik z polietylenu poj. 1000l w klatce
ochronnej, metalowej, galwanizowanej na palecie
plastikowej
Wpust deszczowy żeliwny D400 z rurą
teleskopową Dz 315
Rura karbowana PVC Dz 315 z kinetą
przepływową Dz 160 (PP typ I) z redukcją
Dz 160/110 i korkiem Dz160
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1 szt.

wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.6.
w dostawie ze stacją zlewczą

1 kpl.
1 kpl.
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1

7
8
9

2

Kołnierz specjalny DN100 do rur PVC
Redukcja PCV Dz 160/110
Kolano PCV Dz 160

ILOŚĆ

UWAGI

3

6

1 szt.
1 szt.
1 szt.
obiekt istniejący przebudowywany

ZBIORNIK RETENCYJNY „ZR”
Zakres przebudowy obejmuje:
 demontaż istniejącego mieszadła
zatapialnego z prowadnicą,
 demontaż istniejącego żurawika
ręcznego,
likwidację istniejącej stalowej konstrukcji
wsporczej brezentowego przykrycia
zbiornika
 likwidację zamontowanych wokół korony
zbiornika istniejących wykonanych ze
stali nierdzewnej barierek ochronnych,
 zaślepienie otworu w ścianie zbiornika
stanowiącego połączenie z likwidowaną
komorą zlewczą ścieków dowożonych,
 renowację powierzchni betonowych
zbiornia,
WYPOSAŻENIE

1

Przekrycie dachowe (płyty płaskie) z laminatu
poliestrowo szklanego z włazem rewizyjnym
800*800mm, wentylacją (czerpniami powietrza) i
okapnikiem z laminatu dla zbiornika o średnicy
wewn. 600 cm

ZBLOKOWANA KOMORA
BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW „(RB)”

1 kpl.

wymagania zgodne z pkt. 5.17.2.7.
kotwy mocujące przekrycie muszą przejść
przez warstwę cegieł i być wklejane do
betonu stanowiącego
skorupę zbiornika
obiekt istniejący
do likwidacji
(element biobloku)

Zakres prac obejmuje m.in:
rozbiórkę stalowych komór wraz z
orurowaniem, armaturą, zamontowanymi
urządzeniami, pomostami, schodami itp.
likwidację rurociągu tłocznego ścieków
między komorą kraty koszowej KKK a
komorą kraty łukowej (KRŁ)

KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED
OSADNIKAMI WTÓRNYMI „(KRS)”

obiekt istniejący
do likwidacji
(element biobloku)

Zakres prac obejmuje m.in:
rozbiórkę stalowej komory wraz z
orurowaniem, armaturą
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2

3

6

OSADNIKI WTÓRNE „(OWT-1/3)”
Zakres prac obejmuje m.in:
rozbiórkę stalowych walcowych
zakończonych stożkiem komór wraz z
orurowaniem, armaturą, zamontowanymi
urządzeniami, pomostami, korytami itp.
likwidację rurociągu ścieków
oczyszczonych między osadnikami
wtórnymi (OWT), a studzienką
kanalizacyjną Si4

obiekt istniejący
do likwidacji
(element biobloku)

obiekt istniejący
do likwidacji
(element biobloku)

STANOWISKO DMUCHAW „(SD)”
Zakres prac obejmuje m.in:
 demontaż dmuchaw wraz z orurowaniem i
armaturą

obiekt istniejący
do likwidacji
(element biobloku)

KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI
OSADU „(KST)”
Zakres prac obejmuje m.in:
rozbiórkę stalowej komory wraz z
orurowaniem, armaturą, zamontowanymi
urządzeniami, pomostami itp.
likwidację rurociągu spustowego wód
nadosadowych między komorą tlenowej
stabilizacji osadu (KST), a studzienką
kanalizacyjną Si2

obiekt istniejący
do likwidacji

KOMORA ARMATURY „(KA)”
Zakres prac obejmuje:
 w miejscu likwidowanej komory wykonać
odcinek rurociągu spinającego zbiornik
retencyjny ZR i studnię kanalizacyjną Si1,
demontaż orurowania, armatury (zasuwy),
drabiny złazowej oraz pozostałego
wyposażenia komory
rozbiórkę żelbetowej komory wraz z
przykryciem
RUROCIAGI:

1

Rura PVC Dz 0,16 dług. ok. 1,8 m
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1 szt.

połączyć istn. ruociągi między zbiornikiem
retencyjnym ZR i studzienką kanal. Si1
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6

obiekt istniejący
do likwidacji

KRATA RĘCZNA (PUNKT ZLEWNY
ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH) „(KR)”
Zakres prac obejmuje m.in:
 rozbiórkę istniejącej komory zlewczej
ścieków dowożonych (wykonanej w
konstrukcji murowanej z cegły
klinkierowej) wraz z demontażem
orurowania i kraty ręcznej,

5.17.2. Urządzenia
Poniżej opisano wymagania dla wszystkich istotnych urządzeń technologicznych planowanych
do zainstalowania w projektowanym układzie. Urządzenia drugorzędne, nie opisane w
poniższych rozdziałach (jeśli wystąpi taki przypadek) powinny posiadać cechy analogiczne (nie
gorsze) niż urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej.
5.17.2.1. Krata koszowa
Krata koszowa przeznaczona jest do wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków z
większych zanieczyszczeń stałych.
Krata koszowa składać się ma z:


ramy,



kosza,



kraty płaskiej,



wciągarki elektrycznej.

Zasada działania
Kosz poruszać się ma po prowadnicach za pomocą wciągarki elektrycznej. W położeniu
górnym następować ma samoczynny obrót kosza i wysypanie zawartości poprzez rynnę
zrzutową do pojemnika na odpady. Dodatkowo podczas podnoszenia kosza następować ma
zatrzymanie napływu skratek poprzez samoczynne zamknięcie rury dopływowej kratą płaską.
Parametry studni:


Średnica:

3000mm



Otwór w płycie pokrywowej:

950*900 mm

Parametry rury dopływowej:
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Średnica:

300 mm,



Głębokość posadowienia:

3230 mm,

Pozostałe parametry:
 Prześwit kosza cedzącego:

30mm,

 Pojemność kosza:

ok 90 l

 Rodzaj wykonania dna kosza:

blacha perforowana,

 Na wyposażeniu krata płaska o prześwicie 20mm jako zabezpieczenie dopływu podczas
podnoszenia i opróżniania kosza,
 Materiał wykonania konstrukcji:

co najmniej AISI 304,

 Napęd elektromechaniczny:
 wciągarka o udźwigu min. 0,5 t z kaseta START-STOP,
 moc napędu  0,95 kW,
 stopień ochrony co najmniej IP 55,
 osprzęt typu lina, kausza, szekle materiał min. AISI 304
 nad elektrowciągarką zadaszenie w celu ochrony przez bezpośrednim
działaniem opadów atmosferycznych
 zrzut z kraty wykonany z dopasowaniem do pojemnika o szerokości max 480 mm
Pozostałe parametry techniczne w tabeli powyżej w punkcie 5.17.1 „Zestawienie obiektów wraz
z montowanymi urządzeniami”.
5.17.2.2. Tłocznia ścieków
Przepompownia ścieków wykonana zostanie jako tłocznia, czyli kombinacja pompy wirnikowej i
komory oddzielającej ciała stałe.
Tłocznie ścieków jako zamknięte, szczelne urządzenia będą ustawiane w suchej komorze, do
której doprowadzane będą ścieki.
Tłocznia ścieków w projektowanym układzie technologicznym w Objezierzu:
Przepustowość urządzenia:

≥ 45 m3/h

Wysokość dopływu:

1200 mm

Dopływ ścieków, przyłącze kołnierzowe:

DN200 PN 10

Przyłącze rurociągu tłocznego:

DN 125 PN 10

Przewód wentylacji zbiornika tłoczni:

DN 100

Wymiary zbiornika:

zbliżone do Ø1250 x 1500 mm

Pojemność zbiornika tłoczni:

≥ 1,8 m3

Pojemność zbiornika tłoczni czynna:

≥ 1,1 m3
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Zasilanie elektryczne:

230/400V, 50 Hz

Poziom ochrony silnika:

co najmniej IP 55

Moc silnika:

≤ 2 x 18,5 kW

Ilość obrotów:

ok. 3000 [min –1]

Wirnik otwarty trzykanałowy:

przelot min. 46 mm, średnica ok. d=195mm

Punkt pracy wg doboru:

Qp = 50,0 m3/h, Hp = 39,1 m.s.w.

Czujnik poziomu:

pomiar hydrostatyczny

Tłocznia będą zamontowana w komorze o konstrukcji prefabrykowanej z elementów
żelbetowych łączonych na uszczelki elastomerowe wg dostawcy/ producenta/, o wymiarach:
- ø wew. 4 000 mm x głębokość całkowita 5 300 mm (patrz proj. branży konstrukcyjnej)
- beton min. kl. C40/50, wodoszczelność min. W10, nasiąkliwość do 4%
W dnie zagłębienie o wymiarze 40x40 cm i głębokości 40 cm, przykrycie studzienki kratą
pomostową (patrz proj. branży konstrukcyjnej). Okucie studzienki z kątownika zimnogiętego ze
stali k/o osadzonego w trakcie betonowania.
Przewiduje się również wykonanie cokoła betonowego pod zbiornik tłoczne o wymiarze w rzucie
1,35x1,35m i wysokości 0,10m.
Wyposażenie przepompowni dostarczanej jako komplet obejmować będzie:
- zbiornik tłoczni wykonany ze stali, grubość ścian min. 6 mm, pokryty na zew. i wew.
dodatkową powłoką ochronną o grubości min. 600 µm, z demontowalnym rozdzielaczem
i 2 separatorami wyposażonymi w elastyczne klapy cedzące, po 2 na każdy separator – 1 kpl.,
- pompy wirowe z wirnikami otwartymi trzykanałowymi P≤ 18,5 kW, co najmniej IP55 – 2 kpl.,
- instalację napowietrzającą ścieki – ruszt napowietrzający zamontowany wewnątrz zbiornika
tłoczni, powietrze będzie dostarczane dmuchawą o mocy P = maks. 450 W, algorytm pracy
instalacji zostanie ustalony podczas rozruchu wraz z dostawcą technologii tłoczni – 1 kpl.
- zasuwę nożową DN200 na wlocie wraz z kołnierzem specjalnym – 1 kpl.,
- zasuwy DN125 na rurociągu tłocznym – 2 szt.,
- klapy zwrotne DN125 – 2 szt.,
- trójnik specjalny DN125 – 1 szt.,
- kształtki kołnierzowe DN125 ze stali 1.4301 + króciec z zaworem hydrantowym do płukania
rurociągu tłocznego (z zasuwą odcinającą) - wykonanie indywidualne – 1 kpl.,
- wentylację mechaniczną komory tłoczni z wentylatorem kanałowym DN 200 – 1 kpl.,
- wentylację zbiornika tłoczni z PVC klejonego Dz 110, z kominkiem DN100
ze stali 1.4301– 1 kpl.,
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- pompę odwadniającą z poziomym łącznikiem poziomu wraz z rurociągiem tłocznym PE Dz 32
i osprzętem (zawór zwrotny kulowy do ścieków i zawór odcinający) – 1 kpl.,
- przepływomierz elektromagnetyczny DN125 do ścieków (odczyt w rozdzielni
sterowniczej oraz zapewnienie odczytu przepływów w dyspozytorni na oczyszczalni
ścieków w Obornikach), sprzężony z falownikami – 1 szt.,
- właz montażowy nad pompami 800 x 800, ocieplany, z blokadą zamknięcia, zamykany,
wykonany ze stali 1.4301 – 2 szt.,
- właz eksploatacyjny 800 x 800, ocieplany, z blokadą zamknięcia, zamykany, wykonany ze stali
1.4301,

z

kominkiem

wentylacji

wywiewnej

DN150,

z

siłownikiem,

amortyzatorem

pneumatycznym – 1 szt.,
- drabinę złazową ze stali kwasoodpornej, stopnie antypoślizgowe – 1 kpl.,
- żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym z kielichem kotwiącym o udźwigu do 250 kg,
wyk. stal 1.4301 – 1 kpl.,
- rozdzielnię sterowniczą – 1 kpl.
Za komorą tłoczni na rurociągu stal k/o DN 125 zamontowana będzie zasuwa kołnierzowa
DN125 odcinająca z trzpieniem teleskopowym, do zabudowy w skrzynce ulicznej, otwierana z
poziomu gruntu. Za zasuwą rurociąg tłoczny PE Dz 160x9,5 mm (połączenie przez redukcję
PE Dz 160/140).
Wymagania dla urządzenia tłoczni ścieków:
• tłocznia ścieków ma być zautomatyzowanym urządzeniem, które składa się z następujących
podzespołów:


zbiornika retencyjnego



rozdzielacza



separatorów



pomp z wirnikami otwartymi trójkanałowymi



elementów wyposażenia hydraulicznego tj. kołnierzy, trójników, kolan, zaworów
zwrotnych klapowych, łączników, zasuw odcinających



czujnika poziomu – sonda hydrostatyczna

Ponadto urządzenie spełniać na następujące wymagania:
• warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków w budynkach i ich
otoczeniu.

Przepompownie

zawierające

fekalia”

certyfikowane

przez

uprawnioną

niezależną instytucje oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni ścieków(…).
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• zbiornik tłoczni w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny i sztywny,
wykonany ze stali (grubość ścian ≥6 mm) – w każdym wykonaniu pokryty na zewnątrz i
wewnątrz powłoką ochronną (kompozyt ceramiczny i epoksydowy system wiążący,
uodpornioną na oddziaływanie agresywnych ścieków dzięki zastosowaniu biocydów
(środek bakteriobójczy) w składzie powłoki, co gwarantuje długotrwałą ochronę przed
korozją wżerową (biokorozję) powodowaną przez bakterie rozkładające siarczany (tzw.
bakterie SRB) lub powłoka typu EKB). Grubość powłoki ≥600 µm.
Zastosowanie jednorodnej powłoki na całej powierzchni zbiornika zabezpieczać ma przed
oddziaływaniem agresywnych ścieków również miejsca spawania, które w przypadku
konstrukcji stalowych niezabezpieczanych powłokami ochronnymi, stanowią najsłabsze
ogniwo z punktu widzenia odporności na korozję.
• wewnątrz zbiornika retencyjnego tłoczni zamontowane mają być: rozdzielacz, 2 separatory,
chroniące

pompy

przed

zablokowaniem.

Każdy

separator

jest

zbiornikiem

sedymentacyjnym w kształcie pionowego walca, posiadającym otwór wlotowy w górnej
części, dwa wyloty w ścianie bocznej do kanałów łączących separator z pompą, oraz wylot
w ścianie bocznej w kierunku rurociągu tłocznego. Podczas napływu grawitacyjnego
ścieków przepływ przez separator odbywa się w płaszczyźnie pionowej - z góry na dół,
natomiast podczas płukania separatora przez pompę przepływ odbywa się w kierunku
poziomym.
Każdy z dwóch wylotów w kierunku pompy ma być wyposażony w elastyczną, uchylną klapę
cedzącą, dzięki temu przepływ ścieków przez separator i napełnianie zbiornika jest zapewnione
nawet w przypadku zapchania dolnego wylotu.
Po załączeniu się pompy ścieki wtłaczane są do separatora przez dwa kanały, z których dolny
jest odpowiedzialny za osiągnięcie odpowiedniej prędkości płukania w części sedymentacyjnej
separatora, a jego oś jest wspólna z osią wylotu z separatora do rurociągu tłocznego, natomiast
górny kanał, którego oś jest przesunięta równolegle w górę w stosunku do osi kanału dolnego,
jest odpowiedzialny za wytworzenie przepływu turbulentnego, gwarantującego wypłukanie
separatora z części stałych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanału.
Podczas pracy pompy elastyczne klapy cedzące otwierają się, pozwalając ściekom na
swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy), bez
pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia (typu
krata, sito, kosze prętowe itp.), co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów.
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Budowa separatora ma wykluczać możliwość cofnięcia się ścieków z separatora do
rozdzielacza, bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków; zapewnienie jednego
kierunku przepływu przez separator stanowi zawieradło pływające, samoczynnie zamykające
możliwość cofnięcia ścieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu ścieków.
 W zbiorniku tłoczni znajdować się ma instalacja napowietrzająca ścieki (ruszt do
napowietrzania drobnopęcherzykowego) zasilana z dmuchawy zabudowanej na spoczniku
ze stali co najmniej 1.4301 wew. przymocowanego do ścian komory
• Pompy, co najmniej IP55 – z wirnikami otwartymi wielokanałowymi - posiadają typową,
tradycyjną konstrukcję pompy wirowej, bazującą na standardowych (handlowych)
częściach zamiennych. Dzięki temu mogą być naprawialne (z możliwością przewinięcia
silników) i serwisowane poza serwisem producenta - np. w warsztacie Użytkownika - co ma
znaczenie dla użytkownika w okresie pogwarancyjnym.
• Tłocznia w całym obszarze przetłaczania ścieków obciążonych fazą stałą, w tym również
w strefie separacji części stałych, posiada minimalny swobodny przekrój (tzw. wolny przelot
kuli) nie mniejszy niż Ø 100 mm, Wielkość swobodnego przelotu jest parametrem
katalogowym określonym dla każdego typu tłoczni może mieść wartość od 100mm do
200 mm. Zachowanie minimalnej wartości przelotu 100mm (a więc takiej, jaką mają
podejścia pod miskę ustępową) jest niezbędne dla spełnienia pierwszego wymogu
eksploatacyjnego: „System powinien pracować bez możliwości blokowania przepływu”
(PN-EN 1671 „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej”, art.5.3)
• Zbiornik retencyjny tłoczni na swojej górnej powierzchni ma posiadać jeden duży otwór
rewizyjny o średnicy ok. 750 mm (+/- 10%), który pozwala, bez rozszczelniania bocznych
płaszczyzn zbiornika, na wykonanie następujących czynności eksploatacyjnych:
 demontaż rozdzielacza
 kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej, separatorów i pozostałych zespołów,
 sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów
bądź złogów tłuszczu.
• Tłocznia posiadać ma pozytywną opinię o braku zagrożenia wybuchem i pożarem
sporządzoną przez uprawniony organ lub rzeczoznawcę w zakresie p-poż.
Wszelkie zmiany w obrębie projektu tłoczni ścieków wymagają uzgodnień na etapie
postępowania przetargowego i uzyskania w tym zakresie pozytywnej opinii Zamawiającego.
Układ sterowania dla tłoczni ścieków wyposażony będzie w moduł sterowania i monitoringu
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kompatybilny

z

oprogramowaniem

monitorującym

w

istniejącej

stacji

operatorskiej

(dyspozytornią) na oczyszczalni ścieków w Obornikach Wlkp.
5.17.2.3. Dmuchawa zasilająca ruszt napowietrzający zbiornika tłoczni
Dmuchawa powinna wyróżniać się następującymi cechami:


Obudowa aluminiowa,



Autostoper,



Przepływ powietrza 500-700 l/min w zakresie 0 - 200 mbar



Napięcie 230 V,



Pobór mocy do 0,5 kW



Poziom hałasu do 58 dB



Waga do 20 kg



Wymiary zbliżone do 350*250*250 mm (dł.*szer.*wys.)

5.17.2.4. Pompa odwadniająca komorę tłoczni
Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z pionowym króćcem
tłocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasą izolacji co najmniej F i wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym.
Pompa musi posiadać kosz wlotowy oraz uchwyt do przenoszenia i musi być dostarczana z 5 m
kablem zasilającym i łącznikiem pływakowym do automatycznego Zał/Wył.
Półotwarty wirnik z przelotem swobodnym 10 mm umożliwiać musi pompowanie wody
gruntowej, powierzchniowej i deszczowej.
Podwójny system uszczelnień z dwoma pierścieniami samouszczelniającymi, wypełnienie
smarem stałym.
Pompa posiadać musi zewnętrzną obudowę zapewniającą ciągłe chłodzenie silnika tłoczoną
cieczą.
Łożyska bezobsługowe, smarowane tłoczoną cieczą
Silnik wypełniony nietoksycznym płynem silnikowym.
Ciecz:


Zakres temperatury cieczy: 0 .. 50 °C



Gęstość: 998.2 kg/m3

Techniczne:


Max. wielkość części stałych: 10 mm



Wydajność maksymalna : 11,2 m3/h



Maksymalna wysokość podnoszenia: 7,5 m
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Materiały:


Korpus pompy: Stal nierdzewna



Korpus pompy: DIN W.-Nr. 1.4301



Korpus pompy: AISI 304



Wirnik: Stal nierdzewna



Wirnik: DIN W.-Nr. 1.4031



Wirnik: AISI 304

Instalacja:


Króciec tłoczny: Rp 1 1/4



Max. głębokość montażu: 2 m

Dane elektryczne:


Moc wejściowa P1: ≤ 480 W



Częstotliwość podstawowa: 50 Hz



Napięcie nominalne: 1 x 220-230 V



Prąd znamionowy: 2.3 A



Wielkość kondensatora - praca: 8 µF/400 V



Rodzaj ochrony (IEC 34-5): co najmniej IP68



Klasa izolacji (IEC 85): co najmniej F



Długość kabla: min. 5 m

5.17.2.5. Żurawik słupowy obrotowy z napędem ręcznym
Będzie to żuraw z napędem ręcznym za pomocą mechanizmu korbowego.
Tak jak podano w Dokumentacji Projektowej należy stosować żuraw z mocowaniem poziomym
(podłoże poziome). Żuraw powinien być dostarczony wraz z mocowaniem, w tym kompletem
śrub mocujących.


żurawik obrotowy, słupowy z przenośnym wysięgnikiem



udźwig nominalny do 250 kg,



kąt obrotu n=360°



konstrukcja rurowa wykonana co najmniej ze stali 0H18N9 (AISI 304, 1.4301)



obrót wysięgnika w stopie za pośrednictwem tworzywowych łożysk ślizgowych – łożyska
suche wzdłużne i poprzeczne



regulowany wysięg



dwa krążki linowe eliminujące możliwość kolizji podnoszonych elementów z linką



poszczególne elementy żurawika poddane pasywacji całościowej



główne elementy żurawika:
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o

przenośny wysięgnik

o

stopa

o

wciągarka ręczna linowa ze stali nierdzewnej

o

linka ze stali nierdzewnej

5.17.2.6. Kontenerowa automatyczna stacja zlewcza
Kontenerowa stacja zlewna składać się ma z budynku stalowego wraz z kompletem
niezbędnych

do jej pracy urządzeń i armaturą, spełniającego wymagania określone

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. (Dz. U. 188/02
poz. 1576). Całość ma być dostarczana jako komplet przez Dostawcę. Kontener o wymiarach
1000x2000x2300 mm (projektowana płyta fundamentowa o wymiarach 1200x2200 mm)
posiadać ma ściany z płyt warstwowych typu „sandwich” co najmniej ze stali nierdzewnej
0H18N9 ułożonych w formie kaset grubości 10 cm. Jako materiał izolacyjny zastosować piankę
poliuretanową. Współczynnik przenikania ciepła ≤ 0,43 w/m²k. Elewacje wykończyć blachą
INOX. Zastosować drzwi z klamką wykonane ze stali nierdzewnej. Ściany wewnętrzne,
zewnętrzne, drzwi oraz cała konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej 0H18N9. Kontener
posiadać ma jednospadowy dach o nachyleniu ok. 2%. Kontener wyposażony ma być w
wymuszoną wentylację.
Stacja ma zapewniać:


przyjęcie ścieków,



regulacje czasu pracy,



pomiar objętości dostarczanych ścieków,



pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność),



rejestracje danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na pendrive



nadzór nad dostawcami



możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html

Stacja ma być obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi.
Oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych oparte ma być na
systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Windows Embedded.
Ponadto stacja posiadać ma bazę danych

ze zbiorem wszystkich ulic, na terenie

którego stacja działa. Dane zebrane na stacji mają być przesyłane do centralnej dyspozytorni na
terenie oczyszczalni w Obornikach poprzez komunikację Ethernet. Dane te umożliwią szybkie
przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych
przez ich właścicieli. Stacja posiadać ma możliwość odczytu danych i sterowania pracą zasuwy
odcinającej za pomocą protokołu MODBUS RTU/TCP.
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Zasada działania
Dostawca ustawia beczkę asenizacyjną przy złączu wlotowym i podłącza ją do kontenera
wężem giętkim dł. około 2.5 m. Przykłada przypisany do niego brelok-identyfikator do czytnika
zamontowanego

w szafce

sterującej.

W

ten

sposób

dostawca

jest

identyfikowany;

na wyświetlaczu pojawiają się dane dostawcy. Każdy z uprawnionych dostawców otrzyma
elektroniczny identyfikator (brelok zbliżeniowy). Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji
za pomocą identyfikatora następuje sprawdzenie poniższych danych:


obecność przewoźnika w systemie



rozpoznanie klienta



określenie miejsca pochodzenia ścieków (wybór z bazy danych),



możliwość zrzucania nieczystości.

Jeżeli powyższa procedura zakończy się pozytywnie zasuwa otwiera się i dostawca może
przystąpić do spustu ścieków. Spływ ścieków odbywa się grawitacyjnie. W chwili zakończenia
zrzutu zasuwa zamyka się i cały układ jest płukany. Klient otrzyma kwit, będący
potwierdzeniem przyjęcia dostawy z opisem, gdzie wyszczególnione są:


nazwa dostawcy,



data dostawy,



godzina,



adres posesji



pH dostarczanych ścieków,



przewodność dostarczanych ścieków,



temperatura dostarczonych ścieków



ilość dostarczonych ścieków.

W zależności od wprowadzonych ustawień może nastąpić zatrzymanie odbioru ścieków
w przypadku przekroczenia określonych wartości w sposób automatyczny lub dzięki pracy
czujników. Wskazanie przepływomierza poniżej wartości zwanej jako próg odcięcia ustawianej
poprzez aplikację, zamyka zawór, kończąc tym samym poprawnie przeprowadzony zrzut
ścieków. Po zakończeniu lub przerwaniu zrzutu, drukowany jest kwit potwierdzający odbiór
ścieków, na którym zapisane są informacjeo dostawcy, pochodzeniu ścieków, ilości pobranych
ścieków, parametrach ścieków i ewentualnie o przyczynie przerwania dostawy. Wszystkie dane
odnośnie zrzutu są zapisywane w systemie celem późniejszego utworzenia raportów lub
zestawień generowanych za pomocą aplikacji komputerowej.
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Wyposażenie stacji zlewnej
Standardowa kontenerowa stacja zlewna zawierać ma: system sterowania z modułem
identyfikującym przewoźników, przepływomierz DN 100 wykonany ze stali kwasoodpornej oraz
aluminium z detekcją pustej rury, ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubości ≥2 mm,
naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu.
Dane zebrane na stacji mają byż przesyłane do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni
w Obornikach poprzez komunikację GPRS. Dane te umożliwią szybkie przeszukanie bazy
danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli.
Zestaw do pomiaru zanieczyszczeń
Zestaw do pomiaru zanieczyszczeń (pH oraz przewodność) oparty na systemie bezstykowym
Memosens. System przelicza wartości mierzone na sygnał cyfrowy i indukcyjnie, za pomocą
połączenia bezstykowego, przesyła do przetwornika, eliminując tym samym możliwość
pojawienia się zakłóceń spowodowanych przez wilgoć i korozję.
Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje
parametry oraz ilość dostarczonych ścieków,

zabezpieczając przed przekroczeniem

założonych wartości zgodnych z przyjętymi normami.
Szafka sterująco-identyfikująca
Szafka sterująco-identyfikująca wyposażona w daszek ochronny (stopień ochrony co najmniej
IP55, wykonana ze stali nierdzewnej, zamykana na klucz) wyposażona w ekran LCD ok. 7” z
pojemnościowym panelem dotykowym.
System sterowania
System sterowania oparty na Windows Embedded z archiwizacją danych oraz możliwością
tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji) obejmuje:


sterownik CPU 1GB DDR3L RAM, 4GB NAND Flash, temperatura pracy -40°C min /

85°C max


moduł IO (wejść/wyjść)



wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji



moduł identyfikujący przewoźników



moduł identyfikujący rodzaj ścieków: bytowe, przemysłowe, osad



drukarka modułowa z obcinakiem papieru



moduł jakości – klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej możliwość
wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków).
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Ciąg spustowy
Ciąg spustowy DN 100 z rur ze stali 0H18N9 o grubości ≥2 mm. Wlot ciągu ściekowego z tzw.
szybkozłączką typu strażackiego G4” wyprowadzony jest na zewnątrz kontenera, umożliwiając
podłączenie do wozu asenizacyjnego bez konieczności jego otwierania. Przejście przez ściany
kontenera z zastosowaniem rozet zaślepiających z dwóch stron.
Moduł pH i przewodności:
Moduł pH i przewodności do stacji zlewnej składać się ma z:


dwukanałowego przetwornika do pomiaru pH i przewodności



elektrody pH z zintegrowanym czujnikiem temperatury



czujnika konduktometrycznego z zintegrowanym czujnikiem temperatury



kabla w technologii Memosens dł. ok. 5 m (2 szt.)



Pomiar bezstykowy w technologii Memosens - system odporny na wilgoć i korozję



Wyjście pomiarowe miernika przewodności: prądowe 4-20mA, zasilanie 230V / 50Hz



Wyjście pomiarowe miernika pH: prądowe 4-20mA, zasilanie 230V / 50Hz

Przetwornik dwukanałowy do pomiaru pH, przewodności oraz temperatury
Wieloparametrowy,
z możliwością

wielokanałowy

rozbudowy.

przetwornik

Wyświetlacz

dla

graficzny,

sond
slot

z
kart

technologią
SD,

zestyk

bezstykową,
alarmowy.

Rozszerzalność do 8 kanałów, brak części zużywających się, obudowa plastikowa co najmniej
IP66+IP67; dopuszczony do stref zagrożonych wybuchem. Sygnały wejściowe: 2 x czujnik
cyfrowy bezstykowy; Komunikacja: 4 x wyjście analogowe 0/4...20mA; Zasilanie: 100...230 V
AC (50/60Hz); Menu w języku polskim.
Elektroda pH (złącze bezstykowe)
Cyfrowa elektroda pH z technologią Memosens. System referencyjny z żelowym elektrolitem,
posiada zintegrowany czujnik temperatury. Automatyczna kompensacja temperatury (ATC).
Diafragma: teflonowa, PTFE. Przewodność medium: min. 50 uS/cm. Wersja: podstawowa.
Zakres zastosowań: 1-12 pH, -15...80°C, 6 bar. Długość elektrody: 120 mm.
Czujnik konduktometryczny:
Zakres pomiarowy: 10uS/cm...20 mS/cm
Zakres pomiaru temperatury: -5...80°C
Ciśnienie: max. 4 bar
Przyłącze: PG13,5.
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Kable pomiarowe do czujników pH i przewodności (złącze bezstykowe):
Zastosowanie: czujniki Memosens; Temperatura pracy: -20...135°C; Długość kabla: ok.
5m
Przepływomierz elektromagnetyczny DN100
- Z detekcją pustej rury.
- Materiał wykonania: stal kwasoodporna oraz aluminium
Moduł wejść/wyjść analogowych i cyfrowych w szafie sterowniczej:
- Ilość wyjść cyfrowych: 7
- Ilość wejść cyfrowych: 4
- Ilość wejść analogowych: 5
- Wejście impulsowe z przepływomierza
- Port komunikacji wewnętrznej
- Porty komunikacyjne MODBUS
- Diodę sygnalizującą stan modułu (praca/awaria)
Naczynie pomiarowe:
Naczynie zainstalowane ma być w ciągu spustowym. W wieku posiada otwory, w których
instalowane są sondy pomiarowe pH, Cond, przyłącza do instalacji wodnej płuczącej, a także
przyłącza do podłączenia ciągu do węża pobieraka lub stacji monitoringu.
Zasuwa nożowa pneumatyczna DN 100
Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym dwustronnego działania, pneumatyczna z pracą
góra-dół:


Korpus co najmniej GG-25 (żeliwo szare)



DN 100



Ciśnienie sterowania 6-8 bar



Kierunek przepływu jednostronny



Zakres temperatury medium -25°C ÷ 90°C



Długość w ciągu spustowym 52 mm

Kompresor olejowy


Ciśnienie robocze min. 6 bar,



Pojemność zbiornika ok. 25 l,
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Maksymalna wydajność 6,9 m3/h



Napięcie zasilania 230V/50Hz



Maksymalny pobór mocy 1,5 kW



Przyłącze wężyk poliuretanowy 4 x 6 mm

Grzejnik
Ogrzewanie wnętrza kontenera ma się odbywać za pomocą grzejnika elektrycznego
montowanego na ścianę z termostatem. Napięcie zasilania 230V, maksymalny pobór mocy
1500W.
Wentylacja
Wentylacja w obiekcie odbywać się ma poprzez wentylator wyciągowy wymuszający przepływ
powietrza w kontenerze:


napięcie

230 V



moc

≤36 W



Wydajność

ok. 360 m3/h



poziom hałasu

≤45 dB



średnica

200 mm

Nawiew powietrza odbywa się poprzez kratki wentylacyjne zlokalizowane w drzwiach oraz
w ścianie naprzeciw wentylatora
Układ automatycznego płukania
Pobór wody dla układu płuczącego: ≈10 l/20sek. cykl. Cykl uzależniony od ustawień długości
czasu płukania – standardowo od 20 sekund do 1 minuty. Po zakończonym zrzucie ścieków
układ uruchamia cykl płukania przygotowując aparaturę pomiarową do kolejnego pomiaru
dowiezionych nieczystości.
Oświetlenie


Oprawa oświetleniowa,



świetlówki ok. 60 cm, 2 sztuki lub podobne o zbliżonych parametrach,



wyłącznik bistabilny oświetlenia



obudowa w klasie co najmniej IP44 montowana wewnątrz kontenera.



Zużycie mocy zbliżone do 30W
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Klawiatura:


Alfanumeryczna



Wykonana ze stali nierdzewnej



Wandaloodporna



Interfejs USB

Drukarka termiczna:


Rozdzielczość 203 dpi



Szybkość drukowania ok. 160mm/s

Oprogramowanie PC do sterowania stacją zlewną:
Program do obsługi stacji zlewnej ma być 32-bitową aplikacją i stanowić integralną część stacji
zlewnej. Program umożliwiać ma zdalną kontrolę nad stacją zlewną, wykonywanie raportów na
podstawie przesłanych danych ze stacji zlewnej, parametryzację stacji i innych funkcji
niezbędnych do obsługi urządzenia. Aplikacja umożliwiać ma wpisanie danych Klientów stacji i
tworzenie grup Klientów (jeśli firma dostarczająca fekalia posiada kilka samochodów
asenizacyjnych). Klient stacji jest rozpoznawany przez system po odczytaniu przez Stację
breloka - identyfikatora. Dodatkowo można wpisać dane Kontrahentów. Mogą to być osoby lub
firmy, które zlecają wywóz nieczystości Klientom Stacji. Dane Kontrahenta zawierają oprócz
danych osobowych adres, spod którego wywożone są nieczystości (np. umiejscowienie
szamba). Aplikacja umożliwia tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu. Aplikacja
kliencka do obsługi stacji zlewnej może być zainstalowana na wielu komputerach PC
pracujących w danej sieci bez dodatkowych opłat licencyjnych.
Aplikacja posiadać ma mi.in następujące funkcje:
a) Odnawialne kontyngenty
Funkcjonalność pozwala na przydzielenie każdemu klientowi cyklicznie odnawianych limitów
(kontyngentów) zrzucanych ścieków. Po wykorzystaniu przydzielonego kontyngentu klient
zostanie zablokowany do końca cyklu. Z rozpoczęciem nowego cyklu kontyngent jest
automatycznie odnawiany. Dostępne są następujące cykle rozliczeniowe: dzienny, tygodniowy,
miesięczny, roczny.
Dodatkowo istnieje nadrzędny kontyngent, który nie jest odnawiany –

jest maksymalną

sumaryczną ilością zrzucanych ścieków.
b) Wiadomości e-mail z raportami - możliwość wysłania wybranych raportów na adresy
użytkowników systemu.
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c) Obsługa zewnętrznego oświetlenia – włączanie / wyłączanie odbywa się zgodnie
z wschodem i zachodem słońca zgodnym z lokalizacją stacji zlewnej (należy podać
współrzędne geograficzne).
d) Możliwość zdefiniowania typu ścieków, dla których ma być przeprowadzana weryfikacja
kontrahentów.
e) Możliwość zdefiniowania gminy dla której ma być przeprowadzana weryfikacja kontrahentów.
f) Wyświetlanie bieżącej klasy ścieków na ekranie stacji podczas dostawy.
g)Wprowadzanie przez dostawcę ścieków danych na stacji zlewnej


podpowiedź dostępnych numerów posesji dla wybranej ulicy,



podpowiedź daty i numeru umowy kontrahent – przewoźnik,



wprowadzanie danych kontrahenta za pomocą adresu, indywidualnego numeru lub
osobnego breloka RFID,



możliwość wyboru sposobu wyszukiwania danych kontrahenta (gmina, miasto, ulica).
Wyszukiwanie może odbywać się po frazie w całej nazwie, lub tylko od początku.

Aplikacja kliencka musi mieć możliwość zainstalowana na wielu komputerach PC pracujących w
danej sieci bez dodatkowych opłat licencyjnych.
Aplikacja do wizualizacji on-line- Umożliwiać ma bieżący podgląd stanu stacji zlewnej.
Wyświetlać ma między innymi:


informacje o trwającej dostawie (dane aktualnego dostawcy, prędkość przepływu,
objętość zrzutu)



wskazania mierników znajdujących się na stacji



alarmy w stacji

System dezodoryzacji:
System zawierać ma:


atestowany zbiornik magazynowy DPPL o pojemności 1000l (atest UN) przeznaczony
na środek służący do eliminowania odorów



instalację dozująca środek antyodorowy. Instalacja zawiera: pompę membranowa z
napędem elektrycznym, kabel sterujący 5m do pomp dozujących, zestaw montażowy z
czujnikiem, zawór ciśnieniowy.

5.17.2.7. Przekrycie dachowe
Klasyfikacja obiektu przeznaczonego do przekrycia na podstawie ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Zgodnie z art. 3. wymienionej wyżej ustawy obiekt

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., marzec 2019 r., nr rej. 171/STWiOR/19

strona 44

Rozbiórka biobloku oczyszczalni ścieków w Objezierzu wraz z sieciami technologicznymi oraz remontem zbiornika ścieków
dowożonych i zbiornika pompowni ścieków w m. Objezierze
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
04. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-04.01. Wyposażenie technologiczne

jest obiektem stanowiącym całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (nie
jest budynkiem).
Charakterystyka przekrycia
Projektowane laminatowe przekrycie dachowe typu PP płyta płaska składać się będzie z:
1. laminatowe elementy płaskie – 4szt.;
2. laminatowe elementy płaskie pomostowe – 1 szt.;
3. właz rewizyjny 800x800mm – 2 szt.;
4. okapnika z laminatu ułożonego na górnej powierzchni muru.
Wszystkie wyżej wymienione elementy będą wykonane całkowicie z laminatu poliestrowo
szklanego bez warstw termoizolacyjnych typu piana PU. Elementy zostaną zmontowane na
zbiorniku za pomocą kołnierzowych połączeń śrubowych. Śruby wykonane ze stali A4. Do celu
uszczelnienia

połączeń

elementów

będą

zastosowane

uszczelki z

materiału

EPDM

o wym. 10 x 15 [mm] według zasady - dwa rzędy uszczelek na każdy rząd połączenia
śrubowego.
Proponowane typy przekryć dachowych oraz ich sposób oparcia na zbiorniku - opisy
konstrukcji i charakterystyka
Elementy dachu typu PP (płyty płaskie)
Elementy płaskie wykonane są całkowicie z laminatu poliestrowo szklanego. Do celu
usztywnienia konstrukcji i podniesienia wskaźników wytrzymałościowych stosuje się kształtki z
laminatu poliestrowo szklanego uformowanych na odpowiednio wyprofilowanej kształtce z
pianki poliuretanowej umieszczonych od strony wewnętrznej przekrycia. Odległości kotew
mocujących płyty przekrycia do żelbetowej konstrukcji nie większa jak 335 [mm]. Odległość osi
śrub skręcających elementy między sobą oraz do laminatowego kątownika przypomostowego
nie większe jak 335 [mm]. Pomiędzy murem zbiornika oraz pomiędzy kołnierzem płyty znajdują
się dwa rzędy uszczelek z tworzywa EPDM o przekroju 10x15 [mm]. Elementy przekrycia
wspierają się bezpośrednio na murach zbiornika.
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Bezpieczeństwo konstrukcji
Charakterystyka przekrycia – rodzaj obciążenia i metodyka obliczeń
Lp.

Rodzaj obciążenia

Podstawa przyjęcia wartości

1.

Ciężar własny

2.

3.

Podciśnienie od
pracującego wentylatora
systemu dezodoryzacji
powietrza
Obciążenie śniegiem

4.

Obciążenie wiatrem

5.

Poruszanie się
pracowników po
laminatowym przekryciu w
trakcie montażu i
przeglądów

Uwagi

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1:
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 11: Oddziaływania ogólne -- Ciężar
objętościowy, ciężar własny, obciążenia
użytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1:
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 16: Oddziaływania ogólne -Oddziaływanie stałe
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -Oddziaływania na konstrukcje -- Część 13: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie
śniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1:
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 14: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru

Wartość
charakterystyczna 0,25 [kN/m2]

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1:
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 16: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania w czasie wykonywania
montażu i przeglądów

Wartość
charakterystyczna
1.5 [kN] przyłożona na
powierzchni 0,2x0,2 [m]
w dowolnym miejscu
przekrycia – symulacja
poruszania się montera
po przykryciu
dachowym w celu
konserwacji
i przeglądów – założono
1 siłę.

Wartość
charakterystyczna –
0.3 [kN/m2]
Strefa 2.

Strefa 1.

Metodyka obliczeń i kryteria oceny konstrukcji
Obliczenia

statyczne

konstrukcji

będą

przeprowadzone

zgodnie

z

normą

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.
Stan graniczny użytkowania konstrukcji jest określony przez parametr odkształcenia
względnego wartością graniczną jest 0,5 %.
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Bezpieczeństwo pożarowe
Klasyfikacja ogniowa w-g PN-EN 13501-1+A1:2009 nie stawia się wymagań
Klasyfikacja ogniowa w-g PN-EN 13501-2+A2:2010 nie stawia się wymagań
Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy w-g
PN-ENV 1187:2004

Laminatowe przekrycie dachowe będzie
klasyfikowane jako rozprzestrzeniające ogień
zewnętrzny.

Ocena zagrożenia wybuchem

Laminatowe przekrycie dachowe nie będzie
eksploatowane w strefie zagrożenia wybuchem.

Ochrona dachu przed ładunkami elektrostatycznymi nie stawia się wymagań

Bezpieczeństwo użytkowania
Ochrona przekrycia przed podciśnieniem
Ochronę

przekrycia

przed

nadmiernym

podciśnieniem

stanowi

czerpnie

powietrza

zlokalizowane na przekryciu dachowym
Ochrona przekrycia przed poderwaniem dachu siłą ssącą wiatru
Ochronę przed poderwaniem dachu siłą ssącą wiatru stanowi zespół kotew i śrub mocujących
elementy przekrycia do konstrukcji zbiornika.
Obciążenia eksploatacyjne
Zgodnie z wykazem obciążeń po przekryciu dachowym będzie mógł poruszać się pracownik w
celu dokonania napraw i przeglądów. Wartość charakterystyczna 1.5 [kN] przyłożona na
powierzchni 0,2x0,2 [m] w dowolnym miejscu przekrycia – symulacja poruszania się montera po
przykryciu dachowym w celu konserwacji i przeglądów.
Warunki użytkowe
Usuwanie wody opadowej
Wody opadowe w znacznej części powierzchni przekrycia są usuwane grawitacyjnie na
zewnątrz obiektu zgodnie z pochyleniem pomostu i płyt płaskich.
Zapewnienie możliwości użytkowania obiektu po hermetyzacji
W celu zapewnienia użytkowania obiektu - konserwacji wyposażenia zamontowanego pod
przekryciem dachowym oraz w celu zapewnienia wentylacji wymuszonej przestrzeni pod
przekryciem dachowym, laminatowe przekrycie dachowe będzie wyposażone w:
1. właz (wymiary w świetle 800x800 [mm]) – 2 szt.
2. Czerpnia powietrza Ø250 – 2 szt.
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Utrzymanie właściwego stanu technicznego
Przekrycie dachowe i jego elementy będą wykonane z materiałów niewymagających
okresowego

odtwarzania

powłok

ochronnych

warunkujących

długotrwałą

eksploatację

przekrycia w środowisku eksploatacji. W celu zachowania estetycznego wyglądu, dach należy
okresowo zmywać z osadów pochodzących z odparowania wód atmosferycznych i
naniesionych przez wiatr. Częstotliwość mycia zależy od Użytkownika. W zależności od
warunków atmosferycznych, szczególnie w okresie zimowym, należy okresowo sprawdzać
czystość czerpni powietrza w celu zapobieżenia zaślepieniu otworów wlotowych (dotyczy
przekryć wyposażonych w czerpnie). W czasie eksploatacji przekrycia nie należy dopuszczać
do sytuacji przekroczenia wielkości obciążeń wymienionych w niniejszym opracowaniu.
W trakcie długotrwałej eksploatacji możliwa jest lekka zmiana odcienia koloru powłoki
zewnętrznej, wynikająca z faktu oddziaływania promieni UV. Jest ona związana jedynie z
kolorem, natomiast nie ma wpływu na własności tworzywa.
W trakcie eksploatacji możliwa jest zmiana wyglądu przekrycia, będąca następstwem
osadzania się na jego powierzchni osadów naniesionych przez wiatr, opady atmosferyczne oraz
inne naturalne zjawiska.
W przypadku konieczności naprawy powłoki, może wystąpić różnica w kolorystyce miejsc
naprawianych z przyległymi nienaprawianymi rejonami przekrycia.
Wykaz materiałów planowanych do budowy przekrycia
Laminat poliestrowo szklany o budowie warstwowej zbudowany z żywicy poliestrowej i włókna
szklanego ze szkła typu "E" (określenie według normy BN - 78/6859-05 punkt 1.2.6), w postaci
mat i tkanin. Zastosowane do budowy przekrycia maty i tkaniny będą jakościowo zgodne z
obowiązującymi normami polskimi, lub normami krajów Unii Europejskiej. Warstwa laminatu od
strony atmosfery (kolor RAL 7035 do akceptacji przez Zamawiającego charakteryzuje się
długotrwałą odpornością na działanie promieni UV i warunków atmosferycznych. Do celu
wykonania warstwy od strony atmosfery użyta jest żywica na bazie kwasu izoftalowego z
dodatkami (odporność na UV).
Warstwa laminatu od strony wnętrza zbiornika (kolor biały) charakteryzuje się długotrwałą
odpornością na działanie związków i ich skroplin wydzielających się pod przekryciem.
Żywica

poliestrowa

planowana

do

wykonania

laminatu

konstrukcyjnego

przekrycia

charakteryzuje się następującymi parametrami:


HDT według ISO 75/A nie mniejsze jak 900C,



wytrzymałość na rozciąganie - większa jak 55 [MPa],



wytrzymałość na zginanie - większa jak 110 [MPa],
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moduł Yunga przy rozciąganiu - większy jak 3000 [MPa],



wydłużalność względna do zerwania - większa lub równa 2%.

Materiały pomocnicze:


uszczelki - tworzywo EPDM,



artykuły śrubowe - stal A2 (304 według AISI),



kotwy wklejane z prętem ze stali A2 (304 według AISI),



wszelkie pozostałe elementy stalowe stal A2 (304 według AISI).


Certyfikacja przekrycia


Laminatowe przekrycia dachowe są projektowane, wykonywane i montowane zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz zgodnie z Systemem Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-180001:2004.
Projektowanie, wykonywanie i montowanie laminatowych przekryć dachowych zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz zgodnie z Systemem Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-180001:2004 potwierdzone jest przyznanym
przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S. A. dla
Laminopol Konstrukcje Sp. z o. o. 76-113 Postomino 2b Certyfikatem nr NC-2384 z
dnia 03.08.2018 w zakresie: „Projektowania, wytwarzania i montażu wyrobów z
tworzyw sztucznych oraz systemów oczyszczania powietrza oraz w zakresie
wykonywania napraw i modernizacji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz systemów
oczyszczania powietrza”.



Laminatowe przekrycia dachowe są projektowane, wykonywane i montowane przez
Laminopol Konstrukcje Sp. z o. o. zgodnie z Aprobatą Techniczną Nr AT/2016-080108/A4 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie dla Laminopol Sp. z
o. o. Wraz z dostawą będzie dostarczona krajowa deklaracja zgodności wykonania
wyrobu z Aprobatą Techniczną nr AT/2016-08-0108/A4.

5.17.2.8. Urządzenia pomiarowe i regulacyjne
Wszystkie wbudowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny być:
 odpowiednie do zastosowania w technice ściekowej,
 wykonane modularnie, w pojedynczo wymienialnych grupach,
 odpowiednie do łatwego nadzoru, kalibrowania i konserwacji, przy możliwie minimalnym
wysiłku obsługi i kosztach eksploatacyjnych.
Generalnie należy zastosować urządzenia pomiarowe o sygnale wyjściowym 0/4...20mA.
Wszystkie urządzenia pomiarowe systemu wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia
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przeciwprzepięciowe obejmujące:
 zabezpieczenie sieci
 zabezpieczenie elektrod względnie nadajników
 zabezpieczenie wyjść wzmacniających i wejść sprzętowych.
Części mocujące i wzmacniające dla sprzętu pomiarowego, które będą montowane w ściekach
lub osadzie, powinny być wykonane z materiału niekorodującego.
5.17.2.9. Skrzynki zasilające urządzeń elektrycznych
Dla wszystkich urządzeń technologicznych zasilanych elektrycznie należy dostarczyć skrzynki
elektryczne zasilająco-sterownicze przeznaczone do zasilania i kontroli miejscowej pracy
urządzenia. Skrzynki mogą pochodzić od producenta urządzenia (dostawa razem z
urządzeniem) lub być projektowane i wykonywane indywidualnie.
5.17.2.10. Rury, kształtki, złączki, kołnierze
Wszystkie rury, kształtki, złączki i kołnierze będą odpowiadać normom DIN, lub innym
podobnym o międzynarodowym standardzie.
Zastosowanie będą miały kształtki, złączki, uchwyty itp. ze stali nierdzewnej i z PE oraz króćce
przejściowe do tych materiałów, a także materiały do wykonania izolacji cieplnej, takie jak
pianka poliuretanowa, blacha aluminiowa, blacha ze stali nierdzewnej.
Wszystkie materiały złączne (śruby, nakrętki podkładki) znajdujące się poniżej zwierciadła
ścieków muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, pozostałe ze stali cynkowanej ogniowo (z
tym, że na rurociągach ze stali nierdzewnej powinny być izolowane przekładkami z PE).
Po dokręceniu nakrętek następuje spęcznienie elastomeru, który szczelnie wypełnia przestrzeń
pomiędzy rurą przewodową (kablem) a otworem (rurą osłonową).
5.17.2.11. Inne elementy
5.17.2.11.1. Przejścia szczelne
Dla rurociągów przy przejściach przez przegrody budowlane w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej należy stosować uszczelnienia wodoszczelne (przejścia szczelne).
Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany obiektów technologicznych wykonać jako
przejścia szczelne za pomocą łańcuchów uszczelniających ze stali kwasoodpornej 0H18N9.
Zalecenia montażowe o ile w projekcie wykonawczym nie podano szczegółowych danych:
 Należy właściwie dobrać wielkość łańcucha oraz ilość ogniw (nie wolno stosować mniej
niż 5 ogniw).
 Rurę medialną należy umieścić współosiowo w otworze. Do zachowania 100%
szczelności, maksymalne odchylenie kątowe osi rurociągu od osi otworu nie może
przekroczyć 1,25°.
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 Opasać rurę łańcuchem i połączyć dwa końce za pomocą śruby.
 Przesunąć łańcuch na rurze do otworu tak, aby jego cała szerokość znalazła się w
otworze.
 Równomiernie dokręcić kolejno śruby na obwodzie, zalecamy dokręcanie śrub o max.
jeden obrót.
 Uszczelnienie nie może przenosić obciążenia poprzecznego wynikającego z ciężaru rury
wraz z medium
Tabela doboru:
Wielkość do uszczelnienia
(różnica między średnicą
otworu a średnicą rury)
26 - 34

Długość
ogniwa mm]

Grubość ogniwa
Szerokość
Typ śruby
[mm]
łańcucha [mm]

30

13

60

M5 x 60

32 - 42

35

16

60

M5 x 60

40 - 52

40

20

90

M8 x 90

50 - 65

48

25

90

M8x 110

62 - 78

56

31

120

M10x 120

76 - 95

68

38

120

M10x 120

92 - 115

82

46

130

M10x 120

112 - 134

99

56

130

M12x 130

132 - 158

104

66

140

M12 x 140

156 - 181

104

78

140

M12x 150

180 - 206

114

90

140

M12x 150

Przejścia tego typu mogą być stosowane zarówno dla rur stalowych, żeliwnych, PVC, PE oraz
przewodów elektroenergetycznych, jak i telekomunikacyjnych.
Dla pozostałych przejść przez przegrody budowlane stosować przejścia w tulejach ochronnych
z materiałów niekorodujących z wypełnieniem pustej przestrzeni pianką PU i zatarciem
powierzchni zaprawą.
5.17.2.11.2. Podpory
Należy stosować podpory pod urządzenia, rurociągi i armaturę w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej oraz wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. Wykonawca winien
przewidzieć konieczność stosowania podpór w niezbędnych miejscach.
Należy stosować podpory systemowe. Dopuszcza się wykonanie warsztatowe podpór. Podpory
pod rurociągi i urządzenia wykonać należy co najmniej ze stali kwasoodpornej 0H18N9.
Nośność fundamentów i zakotwień powinna być dostateczna do bezpiecznego przeniesienia
obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji muszą być utrzymywane przez cały czas montażu
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w stanie zapewniającym bezpieczne przekazywanie obciążeń.
Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i śrub kotwiących w stosunku do wymaganego
położenia i poziomu określa norma PN-B-06200:1997.
Aby uzyskać prawidłowe zadziałanie kompensatorów, podpory pod rurociągi należy wykonać
jako stałe i ruchome. Do podpór stałych rurociąg przymocowany jest w sposób sztywny.
Pozostałe podpory zapewniają ślizgowe prowadzenie rurociągu w czasie przesunięć
termicznych.
Podpory ślizgowe składają się z dwóch części poziomej i pionowej. Segmenty poziome
mocowane są śrubami kotwowymi do ściany, natomiast podpory pionowe należy dopasować i
przyspawać lub przykręcić śrubami do podłoża po ułożeniu rurociągu.
5.17.2.11.3. Osłony
Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające
się, wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni
pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony
muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w
celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych
części urządzenia.
5.17.2.11.4. Tabliczki informacyjne
Urządzenia i armatura będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą
wykonane w języku polskim.
Na zamontowanych rurociągach należy trwale oznaczyć średnice, kierunki przepływu i media.
Na zmontowanych zasuwach z napędem ręcznym należy trwale oznaczyć położenie otwórzzamknij. Rurociągi zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

5.18. Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń
W

ramach

robót

należy

przeprowadzić

szkolenia

załogi

w

obsłudze

urządzeń.

Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbędnych

informacji

w

zakresie

obsługi,

eksploatacji

i

konserwacji

urządzeń

technologicznych oraz systemu automatyki.
Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie projektowanej inwestycji.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie łącznie z wcześniejszym przygotowaniem
obszernych

drukowanych

materiałów

szkoleniowych

obejmujących

całość

zagadnień

właściwych dla danego szkolenia.
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Wykonawca przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji program szkolenia z podaniem
czasu trwania poszczególnych zajęć i osób prowadzących szkolenia. Osobami prowadzącymi
szkolenie będą specjaliści w danej dziedzinie stanowiącej temat szkolenia.
W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i
bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń.
Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w
specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt. 6.
Kontrola jakości robót technologicznych winna obejmować następujące badania:
-

zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem wszystkich
ewentualnych zmian wprowadzonych w dopuszczalnym trybie w trakcie wykonywania
robót wyposażane,

-

jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm,

-

prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń,

-

prawidłowego wykonania podłączeń urządzeń do wszystkich do instalacji,

-

podstawowych parametrów użytkowych urządzeń wskazanych przez Inżyniera, np.:

-

o

wydatków i ciśnienia tłoczenia pomp,

o

parametrów elektrycznych (prądów, zerowania, i in.)

poprawności ułożenia instalacji technologicznych:
o

rzędnych ułożenia przewodu,

o

odchylenia osi przewodu,

o

odchylenia spadku,

o

zmiany kierunków przewodów,

o

zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

o

zabezpieczenia przed korozją części metalowych,

o

kontrola połączeń przewodów,

o

badania szczelności przewodów i armatury (próby szczelności i próby
ciśnienia),

-

kompletność Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca powinien udostępnić spawy do kontroli. Wykonawca, na życzenie Zamawiającego,
przedstawi spawy do testów pod nadzorem Inżyniera. Wszystkie spawy powinny być testowane
według punktu A jak opisano poniżej. Jeżeli w opinii Inżyniera więcej niż 10% spawów nie
przechodzi testów może on żądać testów opisanych w punktach B, C lub D. Wykonawca
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przeprowadzi kontrolę radiograficzną pod nadzorem Inżyniera 10% całkowitej długości
wszystkich spawów.
A. Kontrola wizualna całego spawania po stronie spawu i grani.
B. Spawy, które nie mogą być sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegać
kontroli radiograficznej obejmującej przynajmniej 10% całkowitej długości takich spawów, pod
nadzorem Inżyniera. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli powinny być
oczyszczone.
C. Inżynier może również zażądać radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10%
wszystkich spawów pod jego nadzorem. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli
powinny być oczyszczone.
D. Jeżeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne błędy kontrola
będzie rozszerzona. Z reguły wykrycie wadliwego spawu pociągnie za sobą kontrolę dwóch
sąsiednich spawów tego samego typu. Jeżeli te spawy będą akceptowane, kontrola nie będzie
dalej rozszerzana. Jeżeli jeden lub obydwa spawy będą wadliwe, kontrola będzie dalej
rozszerzana zgodnie z zaleceniami Inżyniera.
E. Jeżeli „B” i” C” nie są wymagane „D” nie będzie stosowane.
Kryteria dopuszczenia są następujące:


Na spawach stali odpornej na korozję obydwie strony spawów muszą być metalicznie

czyste lub posiadać białe wykończenie bez śladów oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia.


Jakość złączy spawanych będzie odpowiadała poziomowi jakości nie gorszemu niż C

(wymagania średnie) wg PN-EN ISO 5817:2009


W przypadku kontroli radiograficznej złącza powinny osiągać poziom akceptacji nie gorszy

niż 2 wg PN-EN 12517-1:2008. Badania wizualne złączy spawanych należy wykonać zgodnie z
PN-EN 970:1999.
Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt do testów.
Testy będą powtórzone do chwili otrzymania satysfakcjonujących wyników
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7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 7.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:


odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności,



fundamenty pod urządzenia,

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:


dokonać oględzin zewnętrznych,



sprawdzić działanie mechanizmów

Przy odbiorze należy dostarczyć:
-

Dokumentacją Powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robót,

-

Dziennik Budowy,

-

dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania
robót;

-

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

-

protokóły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót,

-

protokóły badania szczelności instalacji technologicznych,

-

certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów,

-

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega:
-

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w
Dzienniku Robót dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji
Projektowej;

-

kompletność Dokumentacji Powykonawczej.

-

protokóły odbiorów częściowych,

-

protokóły badań szczelności instalacji,

-

protokóły badań parametrów użytkowych urządzeń,

-

kompletność urządzeń zgodnie z ich DTR,

-

sposób zainstalowania urządzeń zgodnie z ich DTR,

-

połączenia przewodów,

-

połączenia przewodów z armaturą

-

oznakowanie urządzeń, przewodów i armatury.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., marzec 2019 r., nr rej. 171/STWiOR/19

strona 55

Rozbiórka biobloku oczyszczalni ścieków w Objezierzu wraz z sieciami technologicznymi oraz remontem zbiornika ścieków
dowożonych i zbiornika pompowni ścieków w m. Objezierze
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
04. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-04.01. Wyposażenie technologiczne

8. ROZLICZENIE ROBÓT
Wynagrodzenie przysługujące

Wykonawcy

za

realizację

przedmiotu

zamówienia

jest

wynagrodzeniem ryczałtowym.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01. pkt. 8
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie nakłady niezbędne do ich realizacji takie jak:


zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,



ubezpieczenie na czas transportu/dostawy,



wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie,



roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania prac zasadniczych, w tym
koszty tymczasowych połączeń, tymczasowych rurociągów, pompowania ścieków i
osadów, tymczasowych przejść, zabezpieczeń itp.



wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót,



przygotowanie urządzeń do montażu,



montaż urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami, wyposażeniem, modułami
i przyłączami technologicznymi,



montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,



przygotowanie i uruchomienie urządzenia wraz z rozruchem technologicznym instalacji
oraz urządzeń,



szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi,



próby szczelności zbiorników i instalacji,



zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,



próby szczelności odcinków,



oznakowanie trasy instalacji i rurociągu,



oznakowanie armatury,



wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,



wykonanie wszelkich niezbędnych prób, płukań i badań,



uporządkowanie placu budowy po robotach,



uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw, deklaracji, badań, oświadczeń i odbiorów
przez uprawnione jednostki,



koszty niezbędnej obsługi serwisowej w okresie prowadzenia robót,



koszty odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego,



kontrola spawów zgodnie z punktem 6.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
PN-EN ISO 6708: 1998
PN-ISO 4064-2+Adl:1997
PN-81/8-10700.00

Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN-81/B-10700.04

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichIorku winylu i
polietylenu

PN-B-10702:1999
PN-B-10720:1998

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89203

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735

Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część

PN-EN 806-1

1: Wymagania ogólne
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w

PN-EN 1717

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zabezpieczających przed przepływem zwrotnym

PN-74/H-74200

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-74/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/M-75002

Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania

PN-85/M-69775

Wadliwość złączy spawanych, oznaczenie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych.

PN-EN 25817

Złącza stalowe spawane łukowo.

PN-ISO 5817

Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności
spawalniczych

DIN 17.457

Rury okrągłe z/szw.gat.OH18N9

PN-EN 10254:2002

Stalowe odkuwki matrycowane - Ogólne warunki techniczne dostawy

PN-84/H-94010

Odkuwki stalowe matrycowane dla przemysłu lotniczego. Wymagania i
badania

PN-EN 10222-

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe. Ogólne wymagania

1:2000/A1:2004

dotyczące odkuwek swobodnie kutych (Zmiana A1)

PN-EN ISO 15607:2007

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Zasady ogólne
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PN-EN ISO 5817:2009

Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów
(z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności
spawalniczych

PN-EN 12517-1:2008

Badania nieniszczące spoin. Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali,
niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania
wizualne

PN-EN 1515-1:2002

Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i
nakrętek

PN-EN 1515-2:2005

Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN

PN-EN 1591-1:2007

Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń kołnierzowych
okrągłych z uszczelką. Część 1: Metoda obliczeniowa

PN-ENV 1591-2:2008

Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń kołnierzowych
okrągłych z uszczelką. Część 2: Parametry uszczelek

PN-EN ISO 1127:1999

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostkę długości

PN-EN 1092-1:2007

Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i
osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1 Kołnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999

Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i
osprzętu z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne

9.2. Inne


Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL - Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz.690)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(OZ.U. Nr 109/2004 paz.1156).



Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy



„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" z dnia 27.01.94r
Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych
do uzdatniania wody i ścieków(Dz. U. 21/94 poz.73)



Dz.U.2002.147.1229 (U) Ochrona przeciwpożarowa



Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
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dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiały

budowlane,

urządzenia

i

elementy

wyposażenia

w

pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. Nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r.)


Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami.



Instrukcja nr 191 ITB Warszawa 1976r.



Instrukcja KOR 3a wyd.1 poprawione z późniejszymi zmianami Warszawa 1971r.
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