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ST-02.05 Roboty montażowe na sieciach kanalizacyjnych – przewody
tłoczne
1. WSTĘP
1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przyłączami wodociągowymi i
przyłączami energetycznymi dla miejscowości Łochowo – Etap I oraz Etap II.

1.2

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV
1.

45232400-6

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2.

45232423-3

Przepompownie ścieków

3.

45232440-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do
odprowadzania ścieków

1.3

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST-02.00.

1.4

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.5

Wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i

Poleceniami Inżyniera. Ogólne

wymagania podano w ST-02.00.
1.6

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy kanalizacji grawitacyjnej i
kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami do uzgodnionych działek z uwzględnieniem
poniższych uwag:
a) Wymogi odnośnie posadowienia kanałów, przewodów i obiektów ujęte są w ST-02.01,
b) Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST-02.01,
c) Horyzontalne przewierty sterowane ujęte są w ST-02.02,
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(warstw

wyrównawczych) wykonać zgodnie z ST-02.03,
e) Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć
poprzez obudowanie i podwieszenie,
f) Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do
materiałów stosowanych do budowy przewodów,
g) Nad przewodami kanalizacji tłocznej układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z
wtopionym miedzianym drutem.
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą:
1.6.1 Przewody tłoczne – sieć
1.6.1.1 Materiały
Całość kanalizacji tłocznej zaprojektowano z rur PE-HD do kanalizacji ciśnieniowej
typu PE100 PN10 SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe o
średnicach:
Ø50x3,0
Ø63x3,8
Ø75x4,5
Ø90x5,4
Ø110x6,6
Ø125x7,4
Ø125x11,4 (wzmocnione)
Ø140x12,7 (wzmocnione)
Ø160x9,5
Ø180x16,4 (wzmocnione)
Ø225x20,5 (wzmocnione)
Ø250x22,7 (wzmocnione)
1.6.1.2 Uzbrojenie na przewodach tłocznych
a) studnie odpowietrzająco-napowietrzające Ø 1200 na przewodzie tłocznym
Roboty betonowe związane z wykonaniem studni odwadniającej wykonać zgodnie z
ST-02.03.
Na przewodzie tłocznym zainstalować trójnik redukcyjny żeliwny posadowiony na
betonowym bloczku podporowym. Do trójnika przyłączyć zawór kulowy przelotowy DN50
wraz z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym DN50. Studnie wyposażyć w
żeliwne stopnie złazowe.
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Studnie wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe.
Studnie wykonać jako bezwzględnie szczelne. W ścianach studni zamontować
tuleje osłonowe jako przejście szczelne łańcuchowe przewodu tłocznego.
b) studnie odpowietrzająco-napowietrzające Ø 1200 na odgałęzieniu
Roboty betonowe związane z wykonaniem studni odwadniającej wykonać zgodnie z
ST-02.03.
Na przewodzie tłocznym zainstalować trójnik redukcyjny (PE) wraz z kolanem (PE) i
redukcją (PE) od której przewód tłoczny należy wprowadzać do studni odwadniającej.
Na betonowym bloczku podporowym posadowić łuk kołnierzowy ze stopą do którego
przyłączyć zawór kulowy przelotowy DN50 wraz z zaworem odpowietrzająconapowietrzającym DN50. Studnie wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe.
Studnie wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe.
Studnie wykonać jako bezwzględnie szczelne. W ścianach studni zamontować
tuleje osłonowe DN125 z przejściem szczelnym łańcuchowym DN80 dla przewodu
tłocznego.
c) studnie odwadniające Ø 1200 na przewodzie tłocznym
Roboty betonowe związane z wykonaniem studni odwadniającej wykonać zgodnie z
ST-02.03.
Na przewodzie tłocznym zainstalować czyszczak rewizyjny posadowiony na
betonowym bloczku podporowym. Przed i za czyszczakiem zamontować zasuwy
nożowe.
Studnie wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe.
Studnie wykonać jako bezwzględnie szczelne. W ścianach studni zamontować
tuleje osłonowe jako przejście szczelne łańcuchowe dla przewodu tłocznego.
d) studnie odwadniające Ø 1200 na odgałęzieniu
Roboty betonowe związane z wykonaniem studni odwadniającej wykonać zgodnie z
ST-02.03.
Na przewodzie tłocznym zainstalować trójnik redukcyjny (PE) wraz z kolanem (PE) i
redukcją (PE) od której przewód tłoczny należy wprowadzać do studni odwadniającej. Na
betonowym bloczku podporowym posadowić żeliwną złączkę montażową wraz z zwężką
dwukołnierzową do złączki strażackiej DN50. Przed złączką montażową zamontować
zasuwę kołnierzową DN80.
Studnie wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe.
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Studnie wykonać jako bezwzględnie szczelne. W ścianach studni zamontować
tuleje osłonowe DN125 z przejściem szczelnym łańcuchowym DN80 dla przewodu
tłocznego.
e) studnie rozprężne Ø 1000 (PE)
Studnię rozprężną stanowi typowa studnia tworzywowa z PE o średnicy Ø 1000 do
której należy włączać kolektor tłoczny a następnie połączyć z kolektorem grawitacyjnym.
Właz żeliwny kanałowy typu D400 posadowiony na pierścieniu odciążającym. Wewnątrz
studni zainstalować stopnie włazowe. Szczegółowe rozwiązania studni zgodnie z
projektem. Studzienki muszą być wykonane jako szczelne.
f) instalacja płucząca przewody tłoczne
Z uwagi na niezbyt duże ilości ścieków i niewysokie prędkości przepływu istnieje
możliwość odkładania się osadów w przewodach tłocznych.
Przewiduje się okresowe płukanie rurociągów tłocznych wodą pod ciśnieniem za
pośrednictwem np. specjalistycznego wozu asenizacyjnego, względnie przedmuchiwanie
sprężonym

powietrzem

tłoczonym

za pośrednictwem

przewoźnego

zespołu

sprężarkowego.
W tym celu przewidziano instalację płuczącą w każdej studni odwadniającej, która
składa się z króćca z zamontowanym zaworem odcinającym Ø50 i typowej nasady Ø52
do przyłączenia węża oraz na sieci przyłącza wyposażone w armaturę do płukania sieci
Ø50.
Armaturę do płukania sieci i zasuwy odcinające należy zabezpieczyć od góry
skrzynkami ulicznymi.
g) Zasuwy kołnierzowe
Na przewodach tłocznych zamontować w odpowiednich miejscach zgodnie z
dokumentacją projektową zasuwy kołnierzowe. Zasuwy kołnierzowe żeliwne montować
wraz z armaturą: obudową i skrzynką żeliwną.
1.6.2 Tłocznie ścieków
Tłocznie ścieków zgodnie z ST-02.07.
1.6.3 Przewierty sterowane pod drogami dla kanałów
Horyzontalne przewierty sterowane związane z wykonaniem sieci wykonać zgodnie z
ST-02.02.
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2. MATERIAŁY
rurociągi z rur polietylenowych PE80 SDR 21,
rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR 17,
kształtki z PEHD,
przejścia szczelne przez ściany studzienek,
pierścienie odciążające, żelbetowe,
pokrywy nastudzienne żelbetowe,
włazy żeliwne przejazdowe z logiem ZWiUK Białe Błota,
kręgi studzienne Ø1200 mm żelbetowe,
zasuwy klinowe kołnierzowe z wolnym przelotem na rurociągach PE,
obudowy i skrzynki żeliwne do zasuw,
zawory odpowietrzająco-napowietrzające,
beton hydrotechniczny,
podpory ślizgowe dla rur z tworzyw,
materiały izolacyjne i uszczelniające.
2.1

Wymagania ogólne dotyczące materiałów
a) Wszystkie materiały i urządzenia mające być dostarczone i włączone do Robót muszą
być zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego
(EN), Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje. Polskie Normy będą miały pierwszeństwo przed Kodeksem EN i Normami ISO
w wypadku różnic lub sprzeczności. Lista odpowiednich polskich norm, jakie mogą być
stosowane do materiałów dostarczanych i stosowanych w Robotach podana jest w pkt.
10.1. tej Specyfikacji. Jednakże lista nie jest w zamyśle wyczerpująca i dlatego
dodatkowe Normy mogą być również stosowne.
b) Wszelkie urządzenia i materiały do użycia i zastosowania w Robotach powinny być
nowe,

nieużywane

i

powinny

zawierać

wszelkie

bieżące

udoskonalenia

w

projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie określono w Specyfikacji.
c) Tam,

gdzie

w

dokumentach

ofertowych

i/lub

na

rysunkach

kontraktowych,

wyszczególniono urządzenia, materiały i ich składniki, powłoki ochronne, itp.,
zastosowane elementy powinny odpowiadać wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie
uzgodniono

z

alternatywnych

Inżynierem
urządzeń

alternatywnych

proponowanych

rozwiązań.
do

Szczegóły

zastosowania

do

wszelkich

robót

przez

Wykonawcę, muszą być przedłożone Inżynierowi z odpowiednią informacją, przed
złożeniem zamówienia przez Wykonawcę lub wysłaniem od producenta na budowę.

Biuro Usług Inwestycyjnych PROJEKT, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 103/ pok. 508, tel. (052 )341 38 43

Urząd Gminy Białe Błota – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice
Zadanie II - Łochowo

Specyfikacje Techniczne ST-02.05 Roboty montażowe na sieciach kanalizacyjnych - tłocznych

9

Szczegółowe dane dotyczące proponowanych alternatywnie materiałów muszą być
przedłożone Inżynierowi przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.
d) Najszybciej, jak to możliwe po zdobyciu Kontraktu, Wykonawca powinien przedłożyć
Inżynierowi do jego aprobaty, listę proponowanych dostawców i źródeł materiałów
wymaganych do wykonania Robót. Jeżeli Inżynier poprosi, należy dostarczyć próbki do
badania i prób.
e) Wszelkie urządzenia i materiały sukcesywnie dostarczane powinny być zgodne ze
specyfikacją, certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć aprobatę Inżyniera.
f) Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w
trakcie realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez
zgody Inżyniera.
2.2

Wymagania szczegółowe
2.2.1

Rury ciśnieniowe PEHD

Wymagania
Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:
materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i
nieorganicznych,
ciśnienie nominalne PN 10,
rury typu PE100 SDR17,
posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.
Potwierdzenie testów FNCT
Transport i składowanie
Pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą
być przenoszone.
Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w
odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych.
Montaż
rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinna być sprawdzona przed
montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i nie są
uszkodzone. Przewody i armatura powinny być składowanie zgodnie z zaleceniem
producenta i zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem,
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montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,
połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego.
Połączenie rur i kształtek metodą:
a) Zgrzewania doczołowego
Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia
mechanicznego i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni
zgrzewanej należy dokonywać przy pomocy pędzla.
Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce
wiórowej specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm.
Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc
nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy
szczypiec.
Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po
obróbce obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między
obiema częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm.
Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% grubości ścianek. Obróbka
powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem.
Wytyczne dla zgrzewania czołowego

Grubość
ścianki

Wyrównanie

Czas

przy p=0,15

nagrzewania

N/mm

(mm)

2

Czas

Czas chłodzenia pod

2

przestawiania

ciśnieniem spajania

2

maks. (sek)

p=0,15 N/mm2 (min)

p=0,01 N/mm

Wysokość

p=0,02 N/mm

wypływki (mm)

(sek)

2,0-3,9

0,5

30-40

4

4-5

4,3-6,9

0,5

40-70

5

6-10

7,0-11,4

1,0

70-120

6

10-16

12,2-18,2

1,0

120-170

8

17-24

20,1-25,5

1,5

170-210

10

25-32

28,3-32,3

1,5

210-250

12

33-40

Proces zgrzewania
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę i
króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do
całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować
nacisk wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w
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czasie zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a
elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć
wartości podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały
połączone ze sobą szybko. Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia
ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2.
Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie
następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy
wodą.
Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.
Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Szerokość zgrzewu

øxg

Szerokość zgrzewu

(mm)

(mm)

(mm)

75x4,3

3,3-4,8

180x10,3

6,9-10,6

75x6,8

4,7-6,9

180x16,4

11,3-17,2

90x5,2

3,6-5,1

200x11,4

7,8-11,7

90x8,2

5,8-8,4

200x18,2

12,7-19,0

110x6,3

4,3-6,2

225x12,8

8,7-13,1

110x10

6,5-10,2

225x20,5

14,2-21,2

125x7,1

5,1-7,3

250x14,2

9,8-14,6

125x11,4

7,8-11,7

250x22,7

16,0-23,4

140x8

5,5-8,0

315x17,9

12,4-18,6

140x12,7

8,5-12,9

15x28,6

20,0-29,6

160x9,1

6,2-9,1

400x22,8

16,2-23,7

160x14,6

10,0-15,1

400x36,4

25,5-37,6

ø x g (mm)

b) Zgrzewanie elektrooporowe
Kształtki do zgrzewania elektrooporowego posiadają wtopioną cewkę z drutu, która
po podłączeniu do źródła prądu rozgrzewa się, uplastyczniając powierzchnie łączone.
Technologia zgrzewania elektrooporowego tj. wielkość napięcia , czas zgrzewania itp. jest
właściwa dla danego wytwórcy kształtek i opisana w instrukcjach fabrycznych.
Każdorazowo należy końcówki rur przygotować do zgrzewania tj. obciąć prostopadle
krawędzie pozbawione zadziorów, (zewnętrzne zaokrąglone), oraz usunąć warstwę
utlenioną z miejsc łączonych.
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Łączenie rur i kształtek polietylenowych powinno być wykonane zgodnie z
dokumentacją techniczną, którą opracowuje wykonawca robót budowlano-montażowych i
uzgodnioną przez upoważnionego przedstawiciela użytkownika sieci.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w
kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na
wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.
Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników
atmosferycznych takich jak mgła, deszcz, śnieg lub wiatr. Zgrzewanie można prowadzić
przy temperaturach otoczenia od 0°C do 45°C. Przy temperaturach poniżej 0°C i powyżej
45°C należy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej temperatury w sferze
zgrzewania np. poprzez ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem.
W celu uniknięcia nadmiernego schładzania polączenia przez ciąg powietrza lub
wiatr, należy zamknąć przeciwległe końce rur.
2.2.2

Przejścia szczelne przez ściany

Przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych istniejących wykonać jako
szczelne tulejowe.
2.2.3

Beton

Wymogi odnośnie betonu ujęto w ST.02.03 Roboty betonowe.
2.2.4

Materiały izolacyjne - wymagania

Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny
posiadać powłoki fabryczne. Wykonanie powłok antykorozyjnych elementów betonowych
zgodnie z ST-02.03.
2.2.5

Elementy ze stali nierdzewnej - wymagania

Wykonywać ze stali nie gorszej od stali 0H13

3. SPRZĘT
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
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do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt
po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.
Do zgrzewania elektrooporowego powinny być stosowane tylko zgrzewarki:
a) posiadające znak bezpieczeństwa „B”,
b) poddawane kalibracji nie rzadziej niż raz w roku.
Podczas zgrzewania należy stosować się do instrukcji producenta zgrzewarki.
Każda kształtka elektrooporowa posiada etykietę na której znajdują się wszystkie
potrzebne parametry zgrzewania oraz kod kreskowy stosowany w przypadku
zgrzewania automatycznego.
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać, że dysponuje
lub ma możliwość korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących
właściwą jakość robót:
a) ciągnik kołowy,
b) samochód dostawczy,
c) samochód skrzyniowy,
d) przyczepa skrzyniowa,
e) nożyce gilotynowe,
f) spawarka elektryczna wirująca,
g) zgrzewarka,
h) pozostały sprzęt montera instalacji sanitarnych.
Do zgrzewania elektrooporowego powinny być stosowane tylko zgrzewarki:
posiadające znak bezpieczeństwa „B”,
Biuro Usług Inwestycyjnych PROJEKT, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 103/ pok. 508, tel. (052 )341 38 43

Urząd Gminy Białe Błota – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice
Zadanie II - Łochowo

Specyfikacje Techniczne ST-02.05 Roboty montażowe na sieciach kanalizacyjnych - tłocznych

14

poddawane kalibracji nie rzadziej niż raz w roku.
Podczas zgrzewania należy stosować się do instrukcji producenta zgrzewarki. Każda
kształtka elektrooporowa posiada etykietę na której znajdują się wszystkie potrzebne
potrzebne parametry zgrzewania oraz kod kreskowy stosowany w przypadku zgrzewania
automatycznego.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1

Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-02.00.

5.2

Wymagania szczególne
Roboty prowadzić wg:
„Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II –
Instalacje sanitarne i przemysłowe”
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur i urządzeń

5.3

Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur
1. Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i
wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy
zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych
materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu połączenia.
2. Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym
złączu nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego
przez producenta rur.
3. Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami

producenta

rur,

jak

też

z

odnośnymi

normami

i specyfikacjami.
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Uwagi ogólne dotyczące układania rur
1. Rury powinny być układane na blokach ustalających tylko tam, gdzie
zastosowany jest podkład betonowy lub łoże.
2. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu,
końcowa powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby
zapewnić równomierne osadzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego
obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę.
3. Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury
nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu.
Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone
bezpośrednio przed ułożeniem.
4. Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału
oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem
robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary
5. Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinno przekraczać
maksymalnych wartości wskazanych na rysunkach dla różnych klas podłoża. W
drogach nie powinno to przekraczać nominalnej szerokości rowu z wyjątkiem,
kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość na wykonanie połączeń.
6. Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i
specjalnej armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur.
5.4.1

Posadowienie rur

Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie
materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu. Po ułożeniu rur dodatkowy materiał
powinien, jeżeli to wymagane być umieszczony i zagęszczony równomiernie po obu
stronach rur i tam gdzie to jest możliwe powinno dokonywać się w kolejności usuwania
obudowy wykopu. W miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki
montażowe.
5.4.2

Wykończenie otoczenia rury

1. Materiał zasypujący powinien tam gdzie wymagane być umieszczony i
zagęszczony na całej długości wykopu w warstwach nie przekraczających 150
mm przed zagęszczeniem do końcowej grubości 300 mm ponad górną
powierzchnią rur.
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2. Kolejne zasypywanie należy prowadzić zgodnie z ST-02.01. Roboty ziemne
5.5

Studzienki i komory
5.5.1

Wodoszczelność studzienek i komór

Studzienki i komory powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne bez zauważalnego
przepływu wody.
5.5.2

Ustawianie pokryw i podstaw włazów

Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na prefabrykowanej
płycie (pierścieniu odciążającym), jak opisano w Kontrakcie. Postawy powinny być
wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na podstawie i bokach ramy
w zaprawie cementowej.
5.6

Oznaczanie przewodów tłocznych
1. Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inwestora, taśmy markujące
powinny być położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału
wypełniającego, od 500 do 600 mm ponad górną powierzchnią rury z tekstem do
góry.
2. Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra.
3. Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. Druty
powinny być przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na
rurociągu.

5.7

Próby
5.7.1

Próby szczelności dla przewodów tłocznych

Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 przy badaniu
szczelności odcinka przewodu należy stosować metodę próby hydraulicznej. Dla próby
hydraulicznej, niezależnie od średnicy, ciśnienie na manometrze w ciągu 30 min nie może
spaść poniżej wartości ciśnienia próby pp=1,0MPa. Dopuszczalne jest stosowanie próby
pneumatycznej, gdy zachowane są minimalne wartości odległości bezpiecznej, tj.:
30 m od linii zwartej zabudowy, krawędzi drog, autostrad, itp.,
40 m od obiektów użyteczności publicznej, np. stacji kolejowej, przystanków lub
składów, materiałów i płynów łatwopalnych.
Ostateczny sposób wykonania próby ciśnieniowej należy ustalić z Inżynierem.
5.8

Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z ST-02.01.
Biuro Usług Inwestycyjnych PROJEKT, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 103/ pok. 508, tel. (052 )341 38 43

Urząd Gminy Białe Błota – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice
Zadanie II - Łochowo

Specyfikacje Techniczne ST-02.05 Roboty montażowe na sieciach kanalizacyjnych - tłocznych

17

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.1

Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-02.00.

1.2

Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inżyniera.
badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i
ich zabezpieczenia,
badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór,
badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków,
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
badanie

zmiany

kierunków

przewodów

i

ich

zabezpieczenia

przed

przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozją),
sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i
armatury,
badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy
odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053:1998).

7. OBMIAR ROBÓT
1.1

Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-02.00.

1.2

Jednostki obmiaru
Jednostką obmiaru Robót jest:
mb dla ułożonych rur z dokładnością do 1,0 m,
sztuki dla zainstalowanego wyposażenia i armatury,
sztuki dla studzienek i komór z ich kompletnym wyposażeniem.
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8. ODBIÓR ROBÓT
6.1

Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.

6.2

Warunki szczegółowe odbioru Robót
Odbiór

techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu i

przeprowadzeniu badań jak w p. 6.2.
Należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,
użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,
prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń,
prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy
konstrukcyjne,
prawidłowość wykonania izolacji,
szczelność wszystkich odcinków przewodów.
W trakcie odbioru należy:
sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników
pomiarów i badań,
sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
dokonać szczegółowych oględzin robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.1

Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-02.00.

1.2

Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2. niniejszej
specyfikacji.
Zakres Robót jest podany w p. 1.4. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup i dostarczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca ich wbudowania,
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montaż kanałów i przewodów, armatury, urządzeń, studzienek i komór wraz z
elementami mocowań,
wykonanie przejść przez przegrody budowlane,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWĄZANE
1) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”
2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
3) Ustawa z dnia 07.07.1994 „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U.156, 2007 poz.1118
wraz z póz. zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z póz. zm.)
10.1

Normy

1) PN-EN 752:2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
2) PN-EN 1610:2002+Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
3) PN-EN 1917:2004+AC:2009 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
4) PN-EN 12201-1-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody - Polietylen (PE) – Przydatność do stosowania w systemie
5) PN-EN 13244-1(5):2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE)
6) PN-EN-124 : 2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakością
7) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne
8)

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych

9)

PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania szczelności
wodą
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10) PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne
11) PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodności
12) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne
13) PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 7: Zalecenia do oceny
zgodności
14) PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 7: Zalecenia do oceny zgodności
15) PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne
16) PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 2: Rury
17) PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki
18) PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura
19) PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do
stosowania w systemie
20) PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne
21) PN-M-74081:1998

Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych
22) PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów - Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników
23) PN-N-01270-07:1970 Wytyczne znakowania rurociągów - Opaski identyfikacyjne
24) PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
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14801:2006

Warunki

klasyfikacji

wyrobów

przeznaczonych
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do

sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie
26) PN-EN 14830:2007 Włazowe i niewłazowe studzienki z termoplastycznych tworzyw
sztucznych -- Metoda badania odporności na wyboczenie
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i
Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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