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1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na układaniu i montażu rurociągów kanalizacji 
deszczowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej . Bystrzyca Górna 
nr 64, dz. nr 60/2 obr. Bystrzyca Górna  

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową  
przyłączy kanalizacji deszczowej  

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność         
z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżynierami. 

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

Materiały 

systemy kanalizacji zewnętrznej PVC 

Posiadane aprobaty techniczne: 

- rury i kształtki kanalizacyjne: COBRTI "Instal": AT/97-01-0131, AT/2000-02-0961-01 

IBDiM: AT/98-03-0500, wyroby zgodne z PN-EN 1401-01:1999. 

Rury kanalizacyjne z PVC do f630 mm są dostarczane w oryginalnie zapakowanych pa-
letach, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowa-
nia. Rury są dostarczane z fabryki wraz z gumowymi 

pierścieniami uszczelniającymi (uszczelkami), które nie są wstępnie smarowane. 

Sprzęt 

 Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowa-
nym przez Inżyniera. 

. 

6. TRANSPORT. 

Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami 
transportu. Gruz kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci przeprowadzić nale-
ży wskazaną drogą i we wskazane przez Inżyniera miejsce.  

Transport rurociągów zgodnie z zasadami : 

- Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 

- Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględnić 
maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze 
szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu. 



Specyfikacja Techniczna -  ST-27  przyłącze - układanie i montaż rurociągów kanalizacji deszczowej   266 

 

        Nazwa projektu:  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca 
Górna 

- Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu 
wiązek w sterty, ramy 

wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane 
luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać na-
przemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. 

- Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. 

- Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z 
ostrymi krawędziami. 

- Rury o mniejszych .średnicach można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu po-
mocniczego. 

- W przypadku rur o większych .średnicach może być konieczne użycie pasów (lin). 

- W przypadku bardzo dużych średnic zalecane jest użycie dźwigu. Rura winna być za-
wieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie. 

. 

7. WYKONANIE ROBÓT. 

7.1. Montaż rur i kształtek PVC-u 

 

Aby zapewnić jak najłatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaż, wszystkie rury kanaliza-
cyjne wraz z towarzyszącymi kształtkami, posiadają efektywny i bezpieczny system 
uszczelnień . 

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.  

Uszczelki te nie są wstępnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. 

Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby 
uniknąć zabrudzeń. 

Prawidłową technologię wykonywania połączeń kielichowych przedstawiono poniżej: 

- Usuń korek ochronny z kielicha i bosego końca łączonych rur (jeżeli występuję). 

- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe należy posmarować smarem silikonowym 
ułatwiającym poślizg. 

- Ustaw współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od 
osi. Jeżeli rura była skracana, wióry i zadziory należy usunąć nożem lub skrobakiem. 
Fazowanie, (ukosowanie) końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenia i za-
bezpiecza przed wysunięciem. 

- Włóż koniec bosy do kielicha i wsuń do oznaczonego miejsca. Czynność tą należy wy-
konać ręcznie, ewentualnie można posłużyć się dźwignią (w tym przypadku należy ko-
niec rury zabezpieczyć drewnianym kołkiem). 

- W niektórych przypadkach do montażu należy użyć sprzętu pomocniczego (pasy, bloki 
itd). 

Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), 
aby jej ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. Należy 
również upewnić się, czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza 
zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu próby szczel-
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ności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu odrobinę wyższego niż 
górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierała ka-
mieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązu-
jącymi normami. Szczegółowy opis metod montażu rurociągów z rur PVC można zna-
leźć w .INSTRUKCJI MONTAŻOWEJ – Układanie w gruncie rurociągów z PVC produ-
kowanych przez Wavin Metalplast-Buk.. Zasady te winny być ściśle przestrzegane. 

 

7.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola robót prowadzonych przy wykonywaniu prac objętych niniejszą SST powinny 
być prowadzone w sposób ciągły. 

Odbiorowi i kontroli muszą podlegać poszczególne etapy prac. 

Inżynier potwierdza przyjęcie prac wpisem do dziennika budowy. 

 

 

7.3. Próba szczelności  

Obowiązująca do tej pory polska norma PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne. wy-
magania i badania przy odbiorze" określała procedury badania szczelności rurociągów 
wykonanych z materiałów tradycyjnych - kamionka, żeliwo, beton i stal z uwzględnie-
niem studni betonowych. Norma ta nie podawała wymagań dla rurociągów z tworzyw 
sztucznych. Próby szczelności były podzielone na badania na infiltracje i eksfiltracje. 
Wprowadzało to bardzo często konieczność przeprowadzenia prób szczelności dwoma 
metodami - należy pamiętać o tym, że rurociąg musi być szczelny niezależnie od źródła 
pojawienia się nieszczelności. Medium używanym do testowania była wyłącznie woda. 

Norma nie przewidywała zróżnicowania wymagań w zależności od średnicy rurociągu 
oraz uznawała za wynik negatywny każdy, w którym nastąpił nawet nieznaczny spadek 
ciśnienia, czy ubytek wody. 

Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych" w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem 
rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i za-
gęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbior-
czych rurociągów. Mimo, że norma w sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania 
dla rurociągów o średnicach do 1000mm włącznie, to podane wzory pozwalają na obli-
czenie wymagań zarówno dla rurociągów o średnicach większych jak i mniejszych niż 
1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wymagania w odniesieniu do ruro-
ciągów grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania prób szczelności: 

Próbę powietrzną, gdzie medium testującym jest powietrze (metoda "L"), 

Próbę wodną, gdzie medium testującym jest woda (metoda "W"). 

Próba powietrzna (metoda "L") jest rekomendowana jako ta, którą należy wykonać na 
wstępie. Wiąże się to przede wszystkim z niskimi kosztami, prostotą wykonania oraz 
krótkim czasem trwania próby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku próby, można 
ją powtarzać wielokrotnie aż do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku 
pozytywnego należy traktować próbę jako ostateczną. Jeśli kolejne próby powietrzne są 
nieudane, zezwala się na zmianę metody na wodną, która w tej sytuacji jest decydująca. 
Ze względu na różnorodne doświadczenia krajowe w stosowaniu podstawowych para-
metrów próby, tj. cienienia próbnego p0 oraz czasu trwania próby t, wprowadzono meto-
dy: LA głównie stosowana w Wielkiej Brytanii, LB we Francji, LC w krajach skandynaw-
skich oraz wielu innych, LD głównie w Austrii. Wavin wraz z innymi producentami zaleca 
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metodę LC. 

Próba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie próbie szczelności zarówno rurociągi 
jak i studnie kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrolę pojedynczych połączeń można 
przeprowadzać próby szczelności całych rurociągów, zazwyczaj średnicy powyżej 
1000mm. Tę próbę można także wykonywać próbą powietrzną (metodą "L"). Próby 
szczelności kanalizacyjnych rurociągów tłocznych (ciśnieniowych) zaleca się przepro-
wadzać zgodnie z normą prEN 805 (fragmenty tej normy są przytoczone w firmowym ka-
talogu "Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku). Poniżej 
przytaczamy fragmenty normy dotyczące przeprowadzania prób szczelności pochodzą-
ce z nieoficjalnego tłumaczenia EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie 
branżowej: Norma " Budowa i odbiór techniczny sieci kanalizacyjnych" EN 1610. 

Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych  

Kontrolę szczelności rurociągów, studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych przepro-
wadza się za pomocą powietrza (metoda "L"), lub za pomocą wody (metoda "W"), jak 
podano na rysunku 6 i 7. Można również przeprowadza ć indywidualną kontrolę dla rur, 
armatury, elementów studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych, a więc na przykład 
dla rur stosować metodę powietrzną, a dla studni metodę wodną. Przy stosowania me-
tody powietrznej liczba korekt w przypadku niepowodzenia i powtórnych testów jest do-
wolna. Jeśli dana, lub kolejne próby powietrzne są nieudane, zezwala się na zmianę me-
tody na wodną, która w tej sytuacji jest decydująca. W przypadku, gdy poziom wód grun-
towych znajduje się powyżej korony rurociągu, możliwe jest przeprowadzenie osobnego 
testu na infiltrację wg indywidualnych wymagań. Dopuszcza się przeprowadzenie 
wstępnej kontroli przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie rurociągu jest możliwe 
po usunięciu deskowań i całkowitym zasypaniu; wybór metody kontroli powinien być 
określony przez kontrolującego. 

Próba powietrzna (metoda "L"). 

W tablicy zamieszczono czasy testów dla rurociągów ( wyłączając studnie kanalizacyjne 
i komory inspekcyjne) w zależności od wymiarów rury i metody badania (LA, LB, LC, 
LD). Metodę określa inspektor nadzoru. W celu uniknięcia błędów pomiaru związanych z 
osprzętem, należy stosować właściwe króćce powietrzne. Ze względów bezpieczeństwa 
zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy badaniu rur o dużych wymiarach 
DN. Praktyczne przeprowadzenie testów powietrznych dla studni kanalizacyjnych i ko-
mór inspekcyjnych jest trudne.  

UWAGA 1: 

Przy dostatecznym doświadczeniu można w przypadku studni kanalizacyjnych i komór 
inspekcyjnych stosować czasy badań o połowę krótsze niż dla rurociągów o odpowiada-
jących średnicach. Na wstępnym etapie próby, przez około 5 minut należy zastosować 
cienienie przekraczające o 10% wymaganą wartość p0. W następnym etapie cienienie 
należy wyregulować odpowiednio do zalecanego w tablicy 3, stosownie do metody LA, 
LB, LC lub LD. Rurociąg spełnia wymagania jeżeli zmierzony spadek ciśnienia po czasie 
pomiaru jest mniejszy niż wartość dp podana w tablicy . 

UWAGA 2: 

Normy europejskie nie podają wymagań odnośnie testów podciśnieniowych, ze względu 
na niedostateczne jeszcze doświadczenia w tym zakresie. Przyrządy użyte do pomiaru 
spadku ciśnienia muszą zapewniać dokładność do 10% dp. Czas pomiaru musi być mie-
rzony z dokładnością do 5 s. 

Ciśnienie próbne, spadek ciśnienia i czas próby powietrznej (metoda L)  
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* - nadciśnienie 

** - 

*** - fragment tablicy dotyczy rur z tworzyw termoplastycznych 

Dla nasączonych rur betonowych i innych materiałów Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058. 

Dla czasu t do 5 minut jego wartość zaokrąglamy do 0,5 min. a dla czasów powyżej 5 
minut zaokrąglamy do pełnej 

minuty. 

Ciśnienie próbne 

Ciśnienie próbne jest to ciśnienie odpowiadające lub wynikające z wypełnienia wodą 
badanego odcinka rurociągu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub górnej 
przy czym wartość ciśnienia mierzona w koronie rury powinna się zawierać w zakresie 
min. 10 kPa i max 50 kPa. 

Dla rurociągów zaprojektowanych do pracy w warunkach przeciążeniowych mogą być 
wymagane wyższe ciśnienia próbne. 

Czas sezonowania 

Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i przepro-
wadzeniu operacji kontrolnych, 

niezbędne może okazać się ich sezonowanie. 

UWAGA: 

Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina. 

Czas próby 

Czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min. 

Wymagania dotyczące przeprowadzenia próby 

Poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 
kPa w stosunku do wartości określonych wyżej. Dla zadanego w podanym wyżej zakre-
sie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom 
podczas procesu kontroli. 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych ni-
żej ilości: 
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· 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów, 

· 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

· 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

UWAGA: 

m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

 

Kontrola pojedynczych połączeń 

 

Jeśli nie określono inaczej, kontrola pojedynczych połączeń może zastępować kontrolę 
całych rurociągów, zazwyczaj większych niż DN 1000. Jeśli nie określono inaczej, 
przyjmuje się, że w przypadku testu "W" dla pojedynczych połączeń, długość po-
wierzchni odpowiada długości 1 m rury.  

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Przepisy BHP 


