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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z budową rurociągów tłocznych transportujących ścieki sanitarne. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem rurociągów tłocznych transportujących ścieki sanitarne. W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty montażowe sieciowe, 

- odwodnienie wykopów, 

- próba szczelności, 

- ochrona przed korozją, 

- kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych). 

Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Kolektor tłoczny. Kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 

Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków zamontowane na 
sieciach. 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Pompownia sieciowa. Urządzenie zbiornikowo-tłoczne przeznaczone do przetransportowania ścieków 
z poziomu niższego na wyższy o znaczeniu zbiorowym. 

Przydomowa przepompownia. Urządzenie zbiornikowo-tłoczne przeznaczone do 
przetransportowania ścieków z poziomu niższego na wyższy o indywidualnym znaczeniu. 

Wyposażenie pompowni. Zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne 
przeznaczone do transportu ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 

Studzienka odpowietrzająca. Obiekt zlokalizowany na rurociągu tłocznym służący do odpowietrzenia 
rurociągu. 

Studzienka połączeniowa. Obiekt zlokalizowany na rurociągu tłocznym w którym następuje włączenie 
rurociągu tłocznego do głównego rurociągu tłocznego. 

Studzienki zasuwowa i odwadniająca. Obiekt zlokalizowany na rurociągu tłocznym służący do 
odwodnienia rurociągu i ewentualnie płukania rurociągu. 

Zestaw płuczący. Jest to instalacja na rurociągu tłocznym umożliwiająca jego płukanie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych, 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - ST-00.04 – Kanalizacja sanitarna tłoczna 

53 

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rury 
Do budowy rurociągów tłocznych należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji 
i dokumentacją projektową. 

Rury przewodowe. Należy stosować rury ciśnieniowe z PE-HD PE100 SDR17 PN10 o średnicy 
zewnętrznej 90mm i 125mm łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe zgodnie 
z dokumentacja projektową. Materiał: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 
stosowania surowca z odzysku – regranulatu. 

Na końcowym odcinku każdego rurociągu tłocznego i ciśnieniowego przed włączeniem do studni 
na kanale grawitacyjnym zastosować odcinki rozprężne polegające na wykonaniu krótkiego odcinka (o 
długości zgodnej z projektem, lecz nie krótszej niż 5,0m) z rurociągu o średnicy większej o dwie 
dymensje względem przewodu głównego tj.: 

• dla rurociągu tłocznego z rur o średnicy 90x5,4mm należy wykonać odcinek rozprężny 
z rur i kształtek o średnicy 125x7,4mm; 

Kształtki. Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, PN10 
odpowiednio do rur. 

Włączenia rurociągu ciśnieniowego do kanału grawitacyjnego należy wykonać poprzez typową 
studnię rewizyjną stanowiącą element kolektora grawitacyjnego pełniącą równocześnie rolę studni 
rozprężnej. 

Bloki oporowe. Na załamaniach i rozgałęzieniach trasy należy stosować bloki oporowe według  
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. 

2.3. Armatura 
Armatura. Armatura według PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650,  
PN-85/H74307. 

2.4. Beton 
Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 i C45/55, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 
(U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.6. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

2.7. Materiały izolacyjne 
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 

Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 

2.8. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów z uwzględnieniem wysokości składowania określonej przez Producenta. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i 
opadowych.  

Rury przewodowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur 
tworzywowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny 
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znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 
przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać dopuszczalnej wysokości 
składowania określonej przez Producenta (Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury i 
ich deformacji). Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  
Kształtki, złączki, armatura. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 
kanałowych środków ostrożności. 

Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. 
Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 

Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach 
wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08). 

2.9. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania rurociągów tłocznych 
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 

- żurawie budowlane samochodowe, 

- koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20 m3, 

- spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM, 

- koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3 

- równiarka samojezdna 100 kM, 

- ubijak spalinowy 200 kg, 

- pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- wciągarki ręczne, 

- wciągarki mechaniczne, 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 

- sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min., 

- beczkowozy, 

- pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, 

- pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
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Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora oraz 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczane przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 
krawędzi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur. 

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej 
z zachowaniem ostrożności jak dla wyrobów z tworzyw sztucznych wg rekomendacji Producenta. 

Prefabrykowane bloki oporowe należy transportować samochodami z wykorzystaniem palet lub 
układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. W celu zabezpieczenia miejsc styku prefabrykatów 
należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz 
cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie 
prefabrykatów należy wykonać za pomocą wózka widłowego, dźwigu lub ręcznie. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane rurociągi tłoczne. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. Podstawę wytyczenia trasy rurociągu tłocznego 
stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne.  

Usunięcie warstwy humusu. Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną 
ST-00.01 „Roboty przygotowawcze”. 

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń, itp. wykonać zgodnie 
ze specyfikacją techniczną ST-00.01 „Roboty przygotowawcze”. 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki 
istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy rurociągów tłocznych należy udrożnić 
istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
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Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu 
technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m. 

5.3. Roboty ziemne – wykopy  
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”.  

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10 %. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej 

nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81l/B-10735. 

W przypadku, gdy dno przewodu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć 
w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony 
z Inspektorem Nadzoru. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych. 

5.4. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki 
i głębokości posadowienia przewodu powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m. 

Przewody tłoczne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed połączeniem i opuszczeniem 
do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 
w czasie transportu i składowania. Zasadniczo rury z PE należy łączyć przed umieszczeniem w 
wykopie. Istnieją dwa sposoby łączenia rur z PE: 

- Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczną cechą wszystkich systemów zgrzewania 
elektrooporowego jest to, że kształtka posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie 
zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnętrznej powierzchni. Podczas przepływu 
prądu przez drut wydzielające się ciepło rozgrzewa materiał na wewnętrznej powierzchni 
złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, powodując jego uplastycznienie oraz wzajemne 
przenikanie się tworzywa. Pełną wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas 
chłodzenia zależy od średnicy. Próby ciśnieniowe można wykonać po całkowitym schłodzeniu 
wszystkich połączeń. Przyjmuje się czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. 
Parametry kształtek są zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty 
magnetycznej. W niektórych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu 
oporowego. 

- Zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni 
łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu 
płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość 
połączeń zgrzewanych wpływ mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, 
czas docisku, czas nagrzewania w głąb, czas wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych 
powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie 
doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych. Jest 
stosowane na ogół dla średnic od 90mm. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania 
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doczołowego w temp. poniżej 0°C, w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - należy stosować 
namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur 
powinny być zamknięte). 

 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu 

od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. 

Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zainstalować bloki 
oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę 
na budowie.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 
szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił 
spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 

Izolacje rur. Wykonanie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy. 
Izolację rur należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Próba szczelności. Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-
81/B-10725. 
Udrożnienie istniejącej kanalizacji. W przypadku włączania końcówek rurociągów tłocznych do 
istniejących sieci kanalizacyjnych sanitarnych należy przed ich podłączeniem udrożnić istniejące sieci 
przez oczyszczenie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Eksploatatorem. 

5.5. Roboty montażowe – przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z instalacjami 
Przejścia pod drogami publicznymi. Rurociągi tłoczne pod drogami gminnymi o nawierzchni 
asfaltowej należy przeprowadzić według dokumentacji projektowej lub w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru. Przejścia pod drogami gruntowymi należy wykonać rozkopem. Należy zastosować się do 
zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.07 „Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami, 
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu. 

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji 
roboty prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem sieci i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na 
istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne dwudzielne średnicy 100 mm o 
długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach kolizji z liniami 
napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów. Należy zastosować się do 
zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.07 „Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami, 
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu. 

Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. W miejscach kolizji roboty prowadzić po 
uzgodnieniu z właścicielem sieci. Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurą ochronną 
dwudzielną średnicy 100 mm o długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. 
Należy zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.07 „Skrzyżowania rur 
kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi”. 

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyżowania 
wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową. Należy zastosować 
się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.07 „Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z 
drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym 
opracowaniu. 
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5.6. Roboty ziemne – zasypy 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”.  

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca 
uzgodni z Inspektorem. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się etapowo: 

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej przewodów po próbie szczelności, 

- etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty według PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m 
z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie 
wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w specyfikacji technicznej 
„Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V” i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla dróg  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola związana z wykonaniem przewodów tłocznych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją 
projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenia przewodu przed 
korozją. 

- Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów tłocznych następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, 
w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

- Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie 
połączenia rur. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić 
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie szczelności wykonać zgodnie 
z normami. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty 
laboratoryjne. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji 
technicznej i zaakceptowaną przez Inspektora. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
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- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

- badanie odchylenia osi przewodu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową przebiegu przewodów, 

- badanie odchylenia spadku przewodu, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery lub luster, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

- sprawdzenie szczelności przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować 
się następująco: 

- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać - 5% projektowanego spadku przy zmniejszonym spadku i +10% projektowanego 
spadku przy zwiększonym spadku, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z normatywnym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową przewodu tłocznego jest 1 metr (m) rury dla każdej średnicy oraz 1 metr 
kwadratowy wykonania podsypki lub podbudowy betonowej pod mury. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 
6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających  
Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed zasypaniem 
wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie 
powinna być mniejsza niż 40 m. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. 

- Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według 
PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska 
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych. 

- Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a 
także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 
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- Dziennik budowy. 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

- sposób wykonania odwodnienia wykopów. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej specyfikacji. Wyniki 
z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.3 Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

- prawidłowość wykonania wykopów, wyprofilowania dna wykopów i wykonania podsypki pod 
rurociągi, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów tłocznych, 

- wykonanie studzienek odwadniających, zasuwowych i odpowietrzających, 

- wykonane bloki oporowe, 

- próby szczelności rurociągów, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie 
powinna być mniejsza niż 40 m. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. 

- Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według 
PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska 
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych. 

- Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a 
także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

- Dziennik budowy. 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

- przydatności podłoża naturalnego do budowy rurociągów (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności), 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, 

- szczelności przewodów, izolacji przewodów. 

- wielkość i usytuowanie bloków oporowych, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
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Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej specyfikacji. Wyniki 
z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.4. Przejęcie części Robót 
Jest to techniczne odbiór całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy 
Przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

- wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót, 

- protokołów wszystkich przejęć części Robót, 

- protokołu przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

- świadectwa jakości wydanego przez dostawców materiałów, 

- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z przejęć części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1. Cena wykonanego i odebranego rurociągu tłocznego obejmuje: 

- oznakowanie robót 

- dostawę materiałów 

- wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu 

- ostateczne wyprofilowanie dna wykopu 

- wykonanie podsypki pod kanały 

- ułożenie rurociągów tłocznych  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

- wykonanie zasypki rurociągów do wysokości wymaganej w specyfikacji technicznej 

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji. 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót 

- opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-86-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
[2] PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
[4] PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
[5] PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
[6] PN-92/C-89017  Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne. 
[7] PN-79/C-89027  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy 

statycznym zginaniu. 
[8] PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
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[9] PN-EN 638:1997  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 
termoplastycznych. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
rozciąganiu. 

[10] PN-EN 728:1998  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki poliolefinowe. 
Określenie czasu indukcji utleniania. 

[11] PN-EN 743:1996  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdłużnego. 

[12] PN-EN 545  Rury, łączniki, wyposażenia z żeliwa sferoidalnego i złącza do instalacji 
rurowych. 

[13] EN ISO 178  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Określenie własności mechanicznych 
przy zginaniu. 

[14] DIN 53758  Badania prefabrykatów z tworzyw sztucznych - Krótkotrwała próba ciśnienia 
szczytowego w rurach. 

[15] DIN ISO 175  Tworzywa sztuczne. Określenie skutków działania ciekłych środków 
chemicznych włączając wodę. 

[16] PN - 92/M74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
[17] PN - 83/M74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze  malowanie. 
[18] PN - 83/H02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
[19] PN - 89/H02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
[20] PN - 85/H74307 Armatura i rurociągi. Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. 
[21] BN-81/9192-04  Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania 

i wbudowania. 
[22] BN-81/9192-05  Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
[23] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
[24] PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy. 
[25] PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[26] PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[27] PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
[28] PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.  Oznaczenia 

graficzne. 
[29] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
[30] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[31] BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
[32] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
[33] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
[34] PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
[35] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
[36] PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[37] PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[38] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[39] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
[40] PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
[41] PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 
[42] PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 
[43] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
[44] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
[45] PN-98/B-12040  Ceramiczne rurki drenarskie. 
[46] PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[47] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[48] PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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[49] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[50] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[51] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY- 1987 r. 
[52] Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu. 
[53] Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu. 
[54] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych 

w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w 
Warszawie. 


