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1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót w zakresie demonta u i monta u urz dze technologicznych i instalacji
wodoci gowo-kanalizacyjnej na przebudowywanym budynku stacji wodoci gowe
zlokalizowanym na gruntach miejscowo ci Ceranów gm. Ceranów.

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
3. Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji technologicznej i wodoci gowo-kanalizacyjnej
po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z
wykonaniem ni ej wymienionych robót:
• demonta istniej cej instalacji i urz dze technologicznych
• monta ruroci gów,
• monta armatury,
• monta urz dze ,
• badania instalacji,
• regulacja działania instalacji i urz dze technologicznych
• rozruch technologiczny
Uzbrojenie zewn trzne terenu stacji wodoci gowej na zasadach okre lonych w „Szczegółowej
specyfikacji technicznej. Sie wodoci gowa z przył czami".

4.

Ogólne wymagania
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow ,
specyfikacj techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodoci gowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
• Odst pstwa od projektu mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian

konstrukcyjno-budowlanych,

lub

zast pienia

zaprojektowanych

materiałów -

w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbli onych
charakterystykach i trwało ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mog powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji,
a je eli dotycz zamiany materiałów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y
realizowa zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomonta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.
5. Projektowane rozwi zanie techniczne.
Urz dzenia i instalacje uzdatniania i tłoczenia wody zlokalizowane b d w hali technologiczne
istniej cego budynku stacji – po poddaniu go odpowiednim budowlanym pracom adaptacyjnym. W
istniej cej hali technologicznej wydzielone zostaj pomieszczenia:
- technologiczne z zespołem filtrów, układem aeracji, pompowniami sieciowymi,
- dwa pomieszczenia dozowania reagentów chemicznych, z odr bnymi wej ciami zewn trznym
- w zła sanitarnego
- rozdzielni elektryczno-sterowniczej.
Pobierana woda podziemna ze studni gł binowych pompowana b dzie bezpo rednio na
urz dzenia uzdatniania zlokalizowane w budynku stacji uzdatniania wody.
Na wst pie woda surowa b dzie napowietrzana za pomoc spr arki. Napowietrzona woda
kierowana jest do aeratora, gdzie nast puje jej przetrzymanie przez około 4 minuty. Z aeratora woda
przepływa na zespół 6 filtrów ci nieniowych; na filtrach prowadzona b dzie filtracja pierwszego
stopnia z pr dko ci v = 6,7 m/h. Nast pnie woda kierowana jest do filtrów na których prowadzona
jest filtracja drugiego stopnia; pr dko

filtracji II0 – v = 6,7 m/h. Dalej woda dopływa do istniej cego

czterokomorowego zbiornika wyrównawczego.
Wodno-powietrzne płukanie filtrów prowadzone b dzie automatycznie, zgodnie z programem
płukania, z u yciem wody uzdatnionej tłoczonej pomp płucz c oraz powietrzem za pomoc
dmuchawy. Powstałe popłuczyny odprowadzane b d do odstojnika popłuczyn, sk d po oddzieleniu

zawiesin, przepompowane zostan zainstalowan w odstojniku pomp do kanalizacji odprowadzania
wód popłucznych.
Do ruroci gu wody uzdatnionej, za filtrami II0, dla celów dezynfekcji dozowany b dzie
podchloryn sodu - za pomoc pompki dozuj cej.
Siłowniki pneumatyczne przepustnic, które s niezb dne do automatyzacji pracy i płukania
filtrów, zasilane b d spr onym powietrzem pochodz cym ze spr arki.
Zasilanie sieci wodoci gowej wod uzdatnion odbywa si b dzie dwoma zestawami pomp
sieciowych. Oba zestawy pompowe sterowane s przy pomocy przetwornicy cz stotliwo ci
(„falownik”). Parametrem steruj cym dla pomp jest zadana warto

ci nienia po stronie tłocznej

poszczególnej pompowni mierzona przetwornikami ci nienia. Do nastawionych warto ci ci nienia
dostosowywana b dzie pr dko

obrotowa jednej z pomp ka dego z zestawów pompowych oraz liczba

pracuj cych jednocze nie pozostałych pomp sieciowych – w zale no ci od chwilowych rozbiorów
wody panuj cych w danej strefie wodoci gowej.
Dla eliminacji zjawiska wilgoci w budynku stacji przewidziano monta osuszaczy powietrza.
Praca stacji b dzie w pełni automatyczna. Jedynymi czynno ciami wymaganymi od obsługi
(poza dozorem i bie c konserwacj urz dze wymagan w DTR tych urz dze ) s prace zwi zane z
okresowym przygotowywaniem roboczego roztworu podchlorynu sodu (ewentualnie dodatkowo
innego reagenta) - w miar jego zu ycia. Do sterowania urz dzeniami stacji zastosowana b dzie szafa
rozdzielczo-sterownicza z mikroprocesorem.

