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1. WSTĘP 

     1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wymiany zasypu złóż filtracyjnych w ramach inwestycji „Modernizacja instalacji

uzdatniania wody na terenie basenu w Strzelinie polegająca na dostawie i wymianie 

wszystkich  złóż filtracyjnych  piaskowych  na zeolitowe na terenie Aquaparku Granit w 

Strzelinie”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

   1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną W ramach robót objętych 

niniejszą Specyfikacją Szczegółową zostaną wykonane następujące prace:

1. Wymiana złoża filtracyjnego w filtrach o średnicy Ø1800mm (istniejący Silhoutte Group - 

5szt). Zakres prac obejmuje:

- wyciągnięcie istniejącego złoża wraz z jego utylizacją

- oczyszczenie wnętrza filtra

- wykonanie stabilizacji-piaskowo- żwirowej

- zasypanie filtrów złożem zeolitowym  ( 5szt)

- sprawdzenie zaworów odpowietrzających , odpowietrzenie i uruchomienie filtrów

- dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu Zamawiającego

- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac

2. Wymiana złoża filtracyjnego w  filtrach o średnicy Ø1200mm (istniejący Silhoutte Group -

2szt). Zakres prac obejmuje:

- wyciągnięcie istniejącego złoża wraz z jego utylizacją

- oczyszczenie wnętrza filtra

- wykonanie stabilizacji-piaskowo- żwirowej

- zasypanie filtrów złożem zeolitowym ( 2szt)

- sprawdzenie zaworów odpowietrzających , odpowietrzenie i uruchomienie filtrów

- dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu Zamawiającego

- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac
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3. Wymiana złoża filtracyjnego w  filtrach o średnicy Ø800mm (istniejący Silhoutte Group -

1szt). Zakres prac obejmuje:

- wyciągnięcie istniejącego złoża wraz z jego utylizacją

- oczyszczenie wnętrza filtra

- wykonanie stabilizacji-piaskowo- żwirowej

- zasypanie filtrów złożem zeolitowym 

- sprawdzenie zaworów odpowietrzających , odpowietrzenie i uruchomienie filtrów

- dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu Zamawiającego

4.  Uporządkowanie miejsca prowadzenia prac
1.4 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót Zgodnie Z Dokumentacją Przetargową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, 

Warszawa 1988. Odstępstwa od zamówienia  mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania 

– przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zamówienia  nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały – użyte do wykonania  złóż muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiającego. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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 Materiały podstawowe to: 
– złoża filtracyjne kwarcowe zeolitowe kryształki krzemianu glinu o dużej porowatości 

nasycone jonami sodowymi
- porowatość i rozwinięcie powierzchni 25-40m2/g

- przepływ filtrowanej wody dla złoża 15-20gpm/sq.ft ( 36-48 m3/h/m2)

– usuwanie sedymentu do poziomu 305 mikronów

– Właściwości fizyczne

–  Kolor: złamana biel

–  Ciężar nasypowy: 0.8 kg/litr
–  Powierzchnia: 25-40 m2/g.
–  Sito: 0.6-1.4 mm (mesh 14 x 30)
–  Współczynnik jednorodności: 1.64

Piasek do stabilizacji musi być podwójnie prażony.

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Zasypanie złoża filtracyjnego

Podczas zasypania złoża filtrów należy przestrzegać następujących wytycznych 

technicznych: 

1. Przed montażem należy sprawdzić wypoziomowanie oraz poziom posadowienia 

fundamentów. 

2. Zasypać złoże filtracyjne – kontrolując kolejność zasypu poszczególnych warstw oraz 

poziomując poszczególne warstwy w złożu filtracyjnym. 

3. Po zasypie każdej z warstw dokonać płukania filtra wodą oraz powietrzem (ręczne 

płukanie). 

4. Po zasypie wszystkich warstw należy dokonać dezynfekcji statycznej np. stosując roztwór 

podchlorynu 

5. Czas przetrzymania wody chlorowanej w złożu założono min. 24 h. 

6. Przed oddaniem filtra do pracy – kontrola jakości biologicznej. 

7. W razie przekroczeń stężenia jakiejkolwiek bakterii określonej w odpowiednich przepisach

– wykonać ponowną dezynfekcję. 

8. Po dokonaniu skutecznej dezynfekcji wypłukać złoża wodą oraz powietrzem.
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Kontrola jakości robót powinna być obejmować:  kontrolę czystości biologicznej złoża 

filtracyjnego, 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegółowej powinien być zgodny

z odpowiednimi normami. W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na:  sprawność 

działania wszystkich urządzeń – w tym przede wszystkim urządzeń pomiarowych, 

efektywności płukania filtrów powietrzem – rozkładu powietrza płuczącego w filtrze,  

wysokość złoża filtracyjnego w filtrze,  wykonanie zgodnie z Zamówieniem, Inwestorem 

zmianami,  wypoziomowanie poszczególnych rurociągów technologicznych względem 

króćców przyłączeniowych filtrów,  dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, 

deklaracji zgodności, 

 dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji,   

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne" ST – 00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne" ST – 00.00. 10.PRZEPISY ZWIĄZANE Wszystkie przepisy związane podano w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00.00. 63/122 ST – 02.03 – Pompownie 

technologiczne (pompy płuczące, dmuchawa płucząca) 
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