DZIAŁ INSTALACJA KANALIZACJI
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
zwią
zanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy Szkoł
y
Muzycznej w Wejherowie ul. Dworcowa 6 .
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująwszystkie czynnoś
ci umoż
liwiające i mające
na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w rozbudowywanej czę
ś
ci obiektu
W zakres robót wchodzą
:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie przewodów kanalizacyjnych sanitarnej
- montażi podł
ączenie przyborów
- kontrola jakoś
ci
- próby ciś
nieniowe
- odbiory końcowe
1.4.
Okreś
lenia podstawowe
Okreś
lenia podane w niniejszym ST sązgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś
ćich wykonania oraz za zgodnoś
ćz dokumentacją
projektowąi poleceniami projektanta.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyćmateriał
y zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomićNadzór Techniczny proponowanych ź
ródł
ach otrzymania
materiał
ów przed rozpoczę
ciem ich dostawy.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje moż
liwoś
ćwariantowego wyboru rodzaju
materiał
u w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomićNadzór
Techniczny o swoim wyborze najszybciej jak to moż
liwe przed uż
yciem materiał
u albo w
okresie ustalonym przez Nadzór techniczny.
W przypadku nie zaakceptowania materiał
u ze wskazanego źródł
a, Wykonawca powinien
przedstawićdo akceptacji Nadzoru Technicznego materiałz innego ź
ródł
a.
Wybrany i zaakceptowany materiałnie może byćpóź
niej zmieniony bez zgody Nadzoru
Technicznego.
Każdy rodzaj robót , w którym znajdująsięniezbadane i nie zaakceptowane materiał
y,
wykonawca wykonuje na wł
asne ryzyko, licząc sięz jego nie przyjęciem i niezapł
aceniem za
wykonanie pracy.

2.2 Materiał
y dotyczące instalacji kanalizacji
2.2.1 Rury
Rury i kształ
tki kanalizacyjne PP ł
ą
czone na uszczelki dn 110, 75, 50
Rury i kształ
tki kanalizacyjne PEHD ł
ą
czone przez zgrzewanie dn 160, 50
2.2.2. Przybory sanitarne
- miska ustępowa stoją
ca z dolnopł
ukiem
- pisuar naś
cienny
- umywalka naś
cienna
2.2.3. Urządzenia
- odwodnienie liniowe
- separator substancji ropopochodnych
- pompa zatapialna do ś
cieków
2.2.4 Mocowania i zawieszenia
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur
2.3 Skł
adowanie materiał
ów
Rury, materiał
y izolacyjne, kształ
tki, przybory, uszczelki oraz inne drobne elementy należy
skł
adowaćw magazynie zamknię
tym.
2.4 Odbiór materiał
ów na budowie
Materiał
y należ
y dostarczaćna budowęwraz ze ś
wiadectwami jakoś
ci, kartami
gwarancyjnymi i protokoł
ami odbioru technicznego.
Dostarczone materiał
y na miejsce budowy należy sprawdzićpod wzglę
dem kompletnoś
ci i
zgodnoś
ci z danymi producenta.
Należ
y przeprowadzićoględziny dostarczonych materiał
ów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wą
tpliwoś
ci co do ich jakoś
ci , przed wbudowaniem należy poddaćbadaniom
okreś
lonym przez Nadzór Techniczny.
3.

SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych urządzeń
Ogólne wymagania dotyczą
ce sprzę
tu podano w ST DziałB-00 „Wymagania Ogólne pkt. 3.
3.2.

Stosowany sprzęt
- pił
y elektryczne tarczowe
 samochód skrzyniowy,

4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczą
ce transportu podano w ST DziałB-00 „Wymagania Ogólne” pkt.
5.

4.2.
Transport materiał
ów i elementów
Przewody kanalizacyjne w trakcie transportu należy chronićprzed uszkodzeniami,
pochodzą
cymi od podł
oż
a na którym sąprzewożone, zawiesi transportowych, stosowania
niewł
aś
ciwych narzędzi i metod przeł
adunku.
5.0

WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzglę
dniają
cy wszystkie warunki w jakich będąwykonywane roboty zwią
zane z
wykonawstwem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacji należ
y wykonywać
zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montaż
owych” cz.II –
Instalacje sanitarne.
5.1

Demontażinstalacji istniejących
- demontażfragmentów instalacji kanalizacji sanitarnej w częś
ci obiektu
- wywóz i utylizacji zdemontowanych elementów

5.2

Roboty przygotowawcze
- wytyczenie trasy przewodów na ś
cianach budynku
- ustalenie miejsc wykonania podejś
ćodpł
ywowych od poszczególnych urzą
dzeń
- wykonanie otworów w stropie i ś
cianach

5.3
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Przewody kanalizacyjne kielichowe należy ł
ączyćprzy użyciu pierś
cienia gumowego o
ś
rednicy dostosowanej do zewnę
trznej ś
rednicy rury. Odgał
ęzienia przewodów odpł
ywowych
(poziomów) powinny byćwykonane za pomocątrójników o ką
cie nie większym niż45.
Przewody należ
y mocowaćdo elementów konstrukcji budynku za pomocąuchwytów lub
wsporników. Podejś
cia do urzą
dzeńz PP ł
ą
czyćmetodąwciskową
.
Pomię
dzy przewodem a obejmąnależy stosowaćpodkł
adki elastyczne. Obejmy powinny
mocowaćrurępod kielichem.
Przybory i urzą
dzenia ł
ą
czone z urzą
dzeniami kanalizacyjnymi należ
y wyposażyć w
indywidualne zamknię
cia wodne (syfony).
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Kontrola jakoś
ci
- sprawdzenie jakoś
ci urządzeńi materiał
ów
- sprawdzenie zgodnoś
ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunię
cia wszystkich usterek
- sprawdzenie jakoś
ci zastosowanych materiał
ów uszczelniają
cych
- sprawdzenie szczelnoś
ci podejś
ć kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przepł
ywu przez nie wody
- sprawdzenie szczelnoś
ci poziomów kanalizacyjnych
- sprawdzenie spadków przewodów
- sprawdzenie prawidł
owoś
ci wykonania odpowietrzeń
- prawidł
owoś
ćzainstalowania przyborów sanitarnych

6.2 Próby szczelnoś
ci instalacji kanalizacji
Próba szczelnoś
ci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaćwarunkom:

-

pionowe przewody wewnę
trzne poddaćpróbie szczelnoś
ci przez zalanie ich
wodąna cał
ej wysokoś
ci
- przewody poziome kanalizacji sprawdza sięna szczelnoś
ćpo napeł
nieniu wodą
powyżej kolana ł
ą
czą
cego pion z poziomem poprzez oględziny.
7.0 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DziałB-00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.0
7.1 Wymagane dokumenty
Przy odbiorach technicznych częś
ciowych należy poddaćte elementy instalacji kanalizacji,
które zanikająw wyniku postępu robót oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego
Przedł
oż
one dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmująca szkice zdawczo- odbiorcze.
b) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czę
ś
ciowego powinien byćsporządzony
protokółi dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
c) Dziennik Budowy
d) Dokumenty dotyczą
ce jakoś
ci wbudowanych materiał
ów.
Przy odbiorze końcowym urzą
dzeńinstalacji należy przedł
oż
yćprotokoł
y odbiorów
czę
ś
ciowych i prób szczelnoś
ci, a takż
e sprawdzićzgodnoś
ćstanu istnieją
cego z
dokumentacjątechniczną(po uwzględnieniu udokumentowanych odstę
pstw) i
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.
8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy:
1.
PN-92/B-10735
2.

BN-85/6753-02

3.

PN-92/B-01707

4.

PN-81/B-10700.00

5.

PN-81/B-10700.01

6.

PN-84/B-01701

7.

PN-93/C-89218

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy
i poliestyrenowy.
Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnę
trzne wodocią
gowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania i badania.
Instalacje wewnę
trzne wodocią
gowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
Instalacje wewnę
trzne wodocią
gowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.
Rury i kształ
tki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarów.

8.2 Inne dokumenty
1.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysł
owe.
Rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzą
dzeńzaopatrzenia
w wodęi urządzeńkanalizacyjnych oraz zasad ustalania opł
at za wodęi wyprowadzania
ś
cieków.
Rozporzą
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690).
Rozporzą
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześ
nia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozporzą
dzenie Ministra Budownictwa i Przemysł
u Materiał
ów Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
Rozporzą
dzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakł
adach energetycznych oraz innych zakł
adach przy
urzą
dzeniach elektroenergetycznych.
Rozporzą
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dź
wiganiu
i przenoszeniu cię
ż
arów.
Rozporzą
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie ś
rodkami spoż
ywczymi,
używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999r.
w sprawie ogł
oszenia jednolitego tekstu Rozporzą
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15, poz. 140).
Rozporzą
dzenie Ministra Spraw Wewnę
trznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobów, które nie mogąbyćnabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.
401).
Rozporzą
dzenie Ministra Spraw Wewnę
trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporzą
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześ
nia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozporzą
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

