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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru  
robót dot. kanalizacja sanitarna grawitacyjna realizowanych w ramach zadania pt. „Uzbrojenie w 
sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni” . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji kanałów 
grawitacyjnych wraz z przykanalikami i obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty montaŜowe: 

• Kolektory  z rur PVC Dz 200 typ „N”  - 522 mb   
• Przykanaliki z rur PVC Dz 160  typ ”N”  - 80 mb 
• Studzienki kontrole betonowe φ 1000 mm  - 10 szt. 
• Studnie połączeniowe TS φ 425 mm   - 10 szt. 
• Studnie na przykanalikach φ 425 mm  - 18 szt.  

3. kontrola jakości, 
 
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów  oraz zagęszczeniem wykopów, związane                
z wykonywaniem sieci  kanalizacji sanitarnej  ujęto w ST 02 „Roboty ziemne”. 

1.4. Charakterystyka terenu inwestycji 
 
Teren na którym planuje się realizację projektowanych robót stanowi grunt nie uŜytkowany rolniczo. 
Aktualnie dokonany został podział geodezyjny na 18 działek budowlanych, które stanowią rozbudowę 
osiedla domów jednorodzinnych zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 

1.5. Warunki gruntowo wodne. 
 
Dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych zawarto w części opisowej  dokumentacji projektowej 
oraz ST 02 „Roboty ziemne”. 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych (WTWOR) 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” oraz  
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej  ST 00 „Wymagania ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , postanowieniami zawartymi w (WTWiO) dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w St 00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 . 
 
2.1 Materiały podstawowe  
 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach            
w dokumentacji projektowej.  
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wŜerów i widocznych ubytków. Rury               
z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunków montaŜowych itp. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania               
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami 
PZJ. 
Do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych w pkt.1.3 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:  

2.1.1 Rury kanalizacyjne grawitacyjne 
 

a) Rury kanalizacyjne PVC i kształtki kielichowe gładkich litych, klasy sztywności  N  SDR 41 
Dz 200 łączone ze sobą za pomocą kielicha z uszczelką dla średnic   Dz200. 

b) Rury kanalizacyjne i kształtki kielichowe klasy N SDR 41 Dz160 łączone na złączki 
kielichowe z uszczelką  dla średnic Dz 160           

2.1.2. Studni kanalizacyjne  
 

a) Studzienki kanalizacyjne betonowe  φ 1000  z betonu B-45 z monolitycznymi częściami  
dennymi  wzmocnionymi Ŝywicami zgodnie z normą PN-B-10729-1999 oraz aprobatą 
techniczną. 
Do w/w studni  betonowych przewiduje dokumentacja zastosowanie włazów Ŝeliwnych  
wentylowanych klasy D 400 okrągłych φ 600 mm z wypełnieniem betonowym. 

b) Studnie połączeniowe z tworzywa sztucznego φ 425 mm.    
c) Na przykanalikach projektuje się wszystkie studnie z tworzywa sztucznego /TS/  φ 425 mm  

zakończonych włazem  klasy C. 
d) Dla włączenia przykanalików do studzienek powyŜej kinet przewiduje się montaŜ wkładek  

”in situ” o średnicy φ160 mm. 

2.1.3. Rury osłonowe 

Rury osłonowe φ 110 mm dzielone  typu Arot zgodnie z aprobatą.   

2.2. Dokumentacja 
 
Rury,  kształtki  i  armatura     winny posiadać aktualną aprobatę techniczną,  deklaracje zgodności                  
z aprobatą, atest i ocenę higieniczna 
Studnie powinny posiadać deklarację zgodności z normą i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B". 



- Specyfikacje Techniczne -ST 03 –Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni”.  5

Włazy Ŝeliwne powinny posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 124 i certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B". 

2.3. Składowanie rur oraz studni z tworzyw sztucznych 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

a) naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane 
lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

b) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 
drewnianych szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. l m. 

c) Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

d) Szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki 
wkładki itp.). 

e) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia,  zagniecenia  itp.)  - w miarę moŜliwości  przechowywać                                 
i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

f) Nie dopuszczać do zrzucania elementów. 
g) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po 

podłoŜu. 
h) Zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych 

poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

i) Transport  powinien   być wykonywany pojazdami  o odpowiedniej  długości,  tak  by wolne  
końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuŜsze niŜ l metr. 

j) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,                        
z zachowaniem wyŜej omawianych środków ostroŜności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym naleŜy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie transport i rozładunek rur, studni oraz elementów prefabrykowanych naleŜy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

3.    SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne".  
Wymagania dotyczące sprzętu do robót ziemnych zawiera ST 02 „ Roboty ziemne”. 
Do wykonania robót będących  przedmiotem  niniejszej ST Wykonawca moŜe zastosować następujący 
sprzęt, który będzie sprawny technicznie, dostosowany do technologii robót i gwarantujący właściwą                            
jakość robót:  

a) płyty zagęszczające i stopy zagęszczające. 
b) Dźwig 
c) pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
d) zestawy igłofiltrów, 
e) elektronarzędzia ręczne. 

Wykonawca jest  zobowiązany   do   uŜywania jedynie  takiego    sprzętu,   który   nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 



- Specyfikacje Techniczne -ST 03 –Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni”.  6

Wykonawca dostarczy  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu. 
Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej, obok siebie                               
i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane                   
w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
Elementy prefabrykowane z tworzyw sztucznych winny być przewoŜone w pozycji poziomej i naleŜy 
je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta                        
/ dostawcy elementów/. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Przy ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy muszą spełniać wymagania  przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne zasady  dotyczące wykonania robót podane zostały w ST 00 „Wymagania ogólne”  pkt 5.  

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnych naleŜy: 

1) Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu – St 01 „Roboty pomiarowe i prace 
geodezyjne” 

2) Wykonać wykopy z umocnieniem ścian zgodnie ze ST 02 „Roboty ziemne” 
3) Przygotowanie podłoŜa pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
4) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków.  
5) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
6) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
Roboty zasadnicze w zakresie montaŜu sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy obejmują: 

1) Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
2) Układanie kanałów z kontrolą spadków i zagłębień, 
3) Łączenie rur i kształtek, 
4) Wykonanie studni rewizyjnych i połączeniowych, 
5) Próby szczelności sieci  
6) Obsypki i zasypanie z zagęszczeniem wykonanych rurociągów, 
7) Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
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5.4.    Przykanaliki 
 
Dla odprowadzenia ścieków z budynków do kolektora projektuje się przykanaliki z rur PCV φ160 mm 
klasy N SDR 41, łączonych za sobą za pomocą kielichów z uszczelką.  
Włączenie przykanalików do kolektora projektuje się za pomocą studzienek połączeniowych φ 1000   
z betonu B-45. 
Włączenie przykanalika do części dennej studzienki  za pomocą  łuków z PVC o kątach 
dostosowanych do kąta załamania przykanalika w stosunku do kinety studzienki. 
Studzienki na przykanalikach projektuje się z tworzywa sztucznego φ 425mm zakończonych włazem  
klasy C. 

5.5. MontaŜ kanałów grawitacyjnych z rur PVC. 

5.5.1.    Parametry techniczne rur PVC 
 
Rury φ160 PVC klasy N o parametrach: 

• SDR 41 
• Klasa sztywności 4 kPa 

Rury  φ 200 PVC klasy S o parametrach: 
• SDR41 
• Klasa sztywności 4 kPa 

 Minimalne własności fizyko-mechaniczne rur PVC: 
• Wytrzymałość na rozciąganie: 

- Próba krótka do 3 minut:: 55 MPa c     Wartość obliczeniowa: 10 MPa 
- WydłuŜenie względne przy zerwaniu: 15% 

• Współczynniki rozszerzalności linowej: 80x10-6 1/°C 
• Moduł spręŜystości Younga: 

- Krótkotrwały. 1 minuta: 3200 MPa :    
- Długotrwały. 50 lat: 1400 MPa 

• Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: > 75°C. 

5.5.2.    Ogólne warunki montaŜu kanałów z PVC 
 
Zaleca się montaŜ przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur 
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montaŜu z producentem. W niskich 
temperaturach naleŜy zachować szczególną ostroŜność przy transportowaniu rur z uwagi na 
zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 
Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie                         
z dokumentacją projektową. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoŜa. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) 
oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć                
w postaci zaślepek, korków itp. 

5.5.3.  Łączenie rur 
 
Łączenie kielichowe 

• Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułoŜonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
• Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 

poślizgowym. 
• Łączone elementy ułoŜyć współosiowo. 
• WłoŜyć koniec bosy do kielicha.  
• Wcisnąć koniec bosy do kielicha aŜ do osiągnięcia oznaczenia. 
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• Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic moŜna uŜyć 
stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub uŜyć 
specjalnego oprzyrządowania. 

• Nigdy nie wolno uŜywać łyŜki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich                  
a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

 
Uwaga! 
JeŜeli zachodzi konieczność, moŜna rurę przyciąć na budowie. Ciecie naleŜy wykonać prostopadle do 
osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

5.5.4.  Podsypka 
 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm, 
• materiał nie moŜe być zmroŜony. 
• nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

JeŜeli grunty lokalne spełniają powyŜsze wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 
podsypki. 
W przypadku występowania piasków i Ŝwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego na 
rzędnej posadowienia kanału 
Wysokość podsypki powinna wynosić 15 cm. JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości 
powyŜej 60 mm lub podłoŜe jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. 
Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 

5.5.5.  Układanie przewodu na dnie wykopu 
 
Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w miarę 
układania przewodu.  NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
MontaŜ naleŜy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiędzy studniami od rzędnej 
niŜszej do wyŜszej. Odchylenia osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN-92/B-10735 
Przed połączeniem rur „bose" końce naleŜy smarować środkami umoŜliwiającymi poślizg, 
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose" końce wciskać do miejsca 
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montaŜu kaŜdego kolejnego złącza, kaŜda ostatnia 
rura. do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie 
obsypki wg zasad podanych poniŜej. 

5.5.6.  Obsypka rurociągu 
 
Obsypka rurociągu jest po to, Ŝeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, 
obciąŜenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciąŜenia miejscowe. Obsypka 
rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 
Obsypka przewodu   musi   być   prowadzona,   aŜ   do   uzyskania   grubości   warstwy   przynajmniej   
30   cm   (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Materiał słuŜący do wykonania wypełnienia musi 
spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoŜa. 
Obsypka   rurociągu   musi   być  tak   wykonana,   Ŝeby   rurociąg   nie   uległ  zniszczeniu   lub   nie  
został przemieszczony. 
Zagęszczenie moŜe być wykonane mechanicznie dzięki własnemu cięŜarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości  przypadków.  Wskazany jest sprzęt zagęszczający,  
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który moŜe pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, 
jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum. 
Zagęszczanie Ŝwiru moŜe być wykonane z wodą, jeśli podłoŜe moŜe przewodzić wodę lub jeśli jest 
moŜliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaŜ zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności 
zasypki.  We wszystkich   przypadkach  waŜne jest unikanie pustych  przestrzeni  pod  rurą.  Pierwsza 
warstwa aŜ do osi rury powinna być zagęszczona ostroŜnie, aŜeby uniknąć uniesienia się rury. 

5.5.7.    Zasypka wykopu 
 
Zasypka  musi  być wykonana z materiałów  i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała cześć wypełnienia 
moŜe być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z Dokumentacją Projektową i jeśli 
maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania 
wykopów potwierdzi Inspektor. 
KaŜdą warstwę zasypki do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,95 – 1,0. 

5.6. MontaŜ studni kanalizacyjnych 
 
Zgodnie z dokumentacją projektową studnie rewizyjne na kolektorze wykonać  z kręgów betonowych 
o średnicy 1000 mm z betonu  B – 45  z monolitycznymi częściami dennymi. 
Poszczególne części kręgów górnych łączone są na uszczelki elastyczne. Kręgi studzienne posiadają 
zabudowane fabrycznie stopnie złazowe a w części dennej zamontowane fabrycznie przejścia szczelne 
dla poszczególnych dopływów i odpływów.  
Dla wszystkich studni betonowych przewiduje się zastosowanie włazów Ŝeliwnych wentylowanych 
klasy D 400 okrągłych φ 600 z wypełnieniem betonowym. Poziom posadowienia włazów wykonać w 
nawiązaniu do korony drogi. 
Studnie połączeniowe na kolektorze  wykonać z tworzywa sztucznego φ 425 mm według schematu 
zawartego w części rysunkowej dokumentacji projektowej.  
RównieŜ wszystkie studnie na przykanalikach projektuje się wykonać z tworzywa sztucznego φ 425 
mm zgodnie z Dokumentacją projektową – Rys. 2.10 
Zakończonych włazem betonowym klasy C.  
Studnie zlokalizować i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ściśle przestrzegać instrukcji 
montaŜu producenta.  

5.7. Roboty zabezpieczające i pomocnicze 
 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zlokalizować istniejące podziemne uzbrojenie Prace w pobliŜu 
miejsc kolizji naleŜy wykonywać ręcznie bez uŜycia sprzętu mechanicznego. W trakcie wykonywania 
robót ziemnych i montaŜowych istniejące kable energetyczne i telefoniczne naleŜy zabezpieczyć na 
czas budowy przez podwieszenie w rynnach drewnianych. W miejscu skrzyŜowania z istniejącym 
uzbrojeniem zainstalować rury ochronne. NaleŜy równieŜ zapewnić dojście do poszczególnych posesji 
poprzez ułoŜenie kładek przenośnych. 

5.8. Wykopy i zasypka sieci 
 
Wykopy   w   pobliŜu   budynków   naleŜy   prowadzić   w   sposób   nienaruszajacy   struktury   
gruntu   pod fundamentami budynków. 
Wykopy naleŜy zasypywać warstwami  35 cm  i  dokładnie zagęszczać  mechanicznie  poszczególne 
warstwy, zwracając szczególną uwagę na zagęszczanie przy studzienkach. 
Szczegółowe informacje dotyczące robót ziemnych zawarto w specyfikacji ST 02 
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5.9. Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
 
Przewody powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający: 

a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
b) uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, 
c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułoŜenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma PN-92-B-10735. Wg tej normy głębokość ułoŜenia 
przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niŜ  głębokość przemarzania gruntu o h = 0.2m. 
W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą ŜuŜla uzupełniającego 
Ŝądaną głębokość przykrycia względnie innym sposobem dającym podobne wyniki izolacji cieplnej. 
Warstwa ŜuŜla powinna mieć 20 cm grubości i przykryta warstwą papy, nie mniej jednak niŜ 0,5 m od 
powierzchni terenu. Warstwa ŜuŜla nie moŜe mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa 
sztucznego. 
Głębokości ułoŜenia kolektora kanalizacji sanitarnej, przykanalików i posadowienia studni zawarto w 
części rysunkowej dokumentacji Projektowej. 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z  

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych    

w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach   
Technicznych, częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych                                      
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 

2) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie  
później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ. 

3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR, WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
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6.4.      Próby szczelności 
 
W  celu  sprawdzenia  szczelności   i  wytrzymałości  połączeń   przewodu   naleŜy  przeprowadzić  
próby szczelności  kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu                   
i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi                       
w normie PN-92/B-10735, WTWORTS oraz WTWOR. 
Przed przystąpieniem do prób szczelności naleŜy zapewnić: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi   
przepisami, 

• odcinek   przewodu   powinien   być   na   całej   swojej   długości   stabilnie   zabezpieczony   
przed   wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

badanie na eksfiltrację: 
• zwierciadło wody gruntowej powinno być obniŜone o co najmniej 0,5 m poniŜej dna wykopu 
• poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niŜszej 
• po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody                

w studzience połoŜonej wyŜej, w czasie: 
- 30 min. na odcinku o długości do 50 m      
- 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

badanie na infiltrację: 
Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, 
jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego i UŜytkownika. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z warunkami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujęte w Księdze Obmiaru 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

• metrach wykonanie kanałów z rur PVC 
• w kompletach mierzy się wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych i z tworzyw 

sztucznych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                            
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
do oceny oraz zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy 
materiałów i urządzeń. 
 
8.2. Zasady szczegółowe 
 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym. ich zakres 
obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności   wykonanego   odcinka   z   dokumentacją,   w   tym   w   szczególności   
zastosowanych materiałów. 

b) prawidłowości   wykonania   robót  ziemnych,   a   w   szczególności   podłoŜa,   podsypki,              
zasypki, głębokości ułoŜenia przewodu, szalowania, 

c) prawidłowości montaŜu  odcinka przewodu,  a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
połączeń, zmian kierunku, 

d) prawidłowości   zabezpieczenia   odcinka   przewodu,   a  w   szczególności   przy  przejściach      
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności. 

e) oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 
 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, naleŜy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na sprawdzeniu: 

a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień     
usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób     
szczelności 

b) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inwestora i UŜytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. JeŜeli w trakcie 
odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub tez ujawniły się  usterki, naleŜy uwzględnić je                 
w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z warunkami umownymi, 
obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Cena ułoŜenia kanału mierzonego w metrach obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót                 
i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji. 

b) prace geotechniczne 
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
d) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
f) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń  robót, 
g) wykonanie podsypki i obsypki rurociągu. 
h) montaŜ rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  
i) zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
j) montaŜ rur ochronnych. 
k) próby szczelności odcinków,  
l) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
m) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania studni kanalizacyjnych betonowych i z tworzywa sztucznego liczonych                              
w kompletach obejmuje: 
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a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robot                   
i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) prace geotechniczne, 
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
d) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
f) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń  robót, 
g) przygotowanie podłoŜa gruntowego, 
h) wykonanie podbudowy z betonu. 
i) montaŜ elementów prefabrykowanych studni  
j) montaŜ włazów, 
k) wykonanie warstw izolacyjnych, 
l) przyłączenie rurociągów, 
m) wykonanie kaskad na zewnątrz studni, 
n) zabudowę wyposaŜenia i uzbrojenie studni, 
o) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
p) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1 WTWOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych- ITB 
2 WTWORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
3. WTWiO Sieci kanalizacyjnych 
4  PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
5PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6 ISO 4435 Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego 

PVC   (PVC-U) 
7 PN-EN 1401-1:1999   Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego  
                                      polichloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania   
                                      dotyczące rur, kształtek i systemu. 
8 PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9 PN-B-10736:1999      Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
                                       techniczne wykonania.   
 
oraz inne obowiązujące przepisy i  PN (EN-PN). 


