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 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3



ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robót dotyczących 
budowy kanalizacji deszczowej dla zadania: ”Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej      i 
Kościuszki gm. Tłuszcz”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robót objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wy-
kopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub 
dowiezionym
Zakres robot obejmuje:
- rozebranie nawierzchni,
- wykopy z ziemia na odkład w tym przekopy próbne dla ustalenia posadowienia   przewodu 
głównego i odgałezien,
- szalowanie wykopów
- zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zageszczeniem,
- zasypanie wykopów (z zageszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na   wymiane 
i uzupełnienie,
- ułozenie podsypki z pospółki, grub. 20 cm materiałem dowiezionym,
- obsypanie rur piaskiem (materiał dowieziony),
- wywóz ziemi (warstwa nienosna podlegajaca wymianie i nadmiar).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa .

1.5 Wymagania dotyczace Robót
1.5.1 Ogólne wymagania dotyczace Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosć wykonania Robót oraz za ich zgodnosć z Dokumentacja 
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
• grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład,
• grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy,
• grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na wymiane gruntu na 
nasypy, na podsypke, obsypke, podłoza, 

3. SPRZET
• koparki, 
• spycharki, 
•  niwelator, 
•  ubijaki, 
•  płyty i walce wibracyjne
i inny sprzet  odpowiadajacy pod wzgledem typów i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Samochód samowyładowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typów i ilosci 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne
Dotycza nastepujacego zakresu Robot ziemnych:
- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami 
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygoto-
wanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodów podziemnych)
- Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru,
- Przygotowanie podłoza,
- Zasypka i zageszczenie gruntu,
- Wykonanie podsypki i obsypki rurociagów,

5.2 Warunki szczególne wykonania Robót
5.2.1 Wykopy
Dno wykopu powinno być na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i być równe,
szerokosć winna być dobrana do srednicy rurociagów.
1.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomoca kołków osiowych, kołków swiadków i kołków krawedziowych. Wytyczenie robót powinno 
być wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowana os kanału (przewodu) nalezy ozna-
czyć w terenie w sposób trwały i widoczny z załozeniem ciagu reperów roboczych. Punkty na osi 
trasy nalezy oznaczyć za pomoca drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwozdziami. 
Kołki osiowe nalezy wbić na kazdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcin-
kach prostych co około 30 - 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
swiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniała mozliwosć odtworzenia jego osi pod-
czas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzać w scianach
budynków w postaci haków lub bolców. Ciag reperów roboczych nalezy nawiazać do reperów sieci 
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Przed przystapieniem do robót ziemnych w przypadku występowania wysokich wód gruntowych 
nalezy zainstalować urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. Obnizenia wód gruntowych nalezy dokonywać, gdy woda uniemozli-
wia wykonywanie wykopu. Obnizenia wód gruntowych nalezy przeprowadzać tak, aby nie została 
naruszona struktura w podłozu wykonywanego obiektu, ani tez w podłozu sasiednich budowli.
W trakcie realizacji robót ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych ław.

2. Odwodnienie
Wg badań geologicznych na rzędnej projektowanej kanalizacji nie występują  wody gruntowe 
konieczne do ich odwodnienia podczas wykonywania robót kanalizacji odwodnieniowej. 
Dla wykonania kanalizacji przyjęto prace w gruncie nienawodnionym. 

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma PN-99/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyzujace sie lub biegnace równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniajacy ich eksploatacje. 

5



Wszystkie istniejace sieci kablowe w miejscach skrzyzowan z projektowanymi odgałezieniami 
kanalizacyjnymi zabezpieczyć rurami dwudzielnymi  np. typu AROT.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura prace ziemne wykonywać recznie. Wykopy 
nalezy wykonać jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych. Przy zblizaniu sie 
do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywać recznie. 
W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy moga być ze skarpami. Szerokosć wykopu 
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje sie obustronnie 0,4 m 
jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie styków. Deskowanie scian nalezy prowa-
dzić w miare jego głebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłozony przez Wykonawce 
na odkład. Wejscie po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwila osiagniecia głebokosci
wiekszej niz l m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyzszym od rzednejprojektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu po-
winno być wykonane bezposrednio przed ułozeniem przewodów rurowych. Przy wykonywaniu 
wykopów w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na głebokosci równej lub wiekszej niz 
głebokosć posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.
W miejscu krzyzowania sie ciagów pieszych z wykopem nalezy wykonać przykrycie wykopów 
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. W trakcie wykonywania robót ziemnych nalezy nie 
dopuszczać do uplastycznienia lub rozluznienia podłoza. Grunty naruszone lub rozluznione wybrać 
i zastapić podsypka.

4. Przygotowanie podło  z  a  
Przewody nalezy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłozu. Przed przystapie-
niem do wykonania podłoza nalezy dokonać odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podłoza zalezy 
od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piasz-
czysto-gliniastych podłoze jest gruntem naturalnym o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie 
zawierajace kamieni o srednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05 mm.
Materiał na podsypki powinien spełniać nastepujace wymagania: nie powinny wystepować czastki 
o wymiarach powyzej 20 mm, materiał nie moze być zmrozony, nawodniony, nie moze zawierać 
ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Zageszczenie podłoza powinno być wykonane do 
Is nie mniej niz 0,95.

5. Zasypanie wykopów i ich zag  e  szczenie  
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułozonego przewodu
i obiektów na przewodzie. Grubosć warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłaczeniem odcinków na złaczach, 
• etap II - po próbie szczelnosci złacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połaczen, 
• etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkosć czastek nie przekracza 30 mm, 
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiórka deskowan i rozpór scian wykopu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego na całej 
długosci tras przewodów. Przy wykonywaniu zasypek w pasie dróg i chodników o nawierzchniach 
utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywać do zasypek gleby. Górna warstw (~ l m) wy-
stepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywać z gruntów sypkich
i zagescić do Is 0,99-1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przed przystapieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania majace na celu:
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• zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
• okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, 
• okreslenie stanu terenu, 
• ustalenie metod odwodnieniowych,
• ustalenie przekopami próbnymi, posadowienie istniejacych przewodów wodociagowych  i kana-
lizacyjnych.
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
• sprawdzenie rzednych załozonych ław celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu 
Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnoscia odczytu do l mm,
• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• badanie zachowania warunków bezpieczenstwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
• badanie prawidłowosci podłoza naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci 
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji, 
• badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podłoza wzmocnionego
 z kruszywa mineralnego, 
• badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskazników zageszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Warunki szczegółowe
7.1.1 Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace 
zakryciu:
• wykopy, przekopy
• przygotowanie podłoza, 
• zasypanie, zageszczenie wykopu. 
Dopuszcza sie odbiór czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmować on bedzie wykop
dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego

8. PODSTAWA PŁATNOSCI
Cena za roboty ziemne zwiazane z kanalizacja obejmuje odpowiednio:
• wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopów,
• wykonanie przekopów próbnych, 
• wykonanie wykopów, nasypów, zasypki, zageszczenie, 
• umocnienie wykopu, 
• utrzymanie wykopów w stanie suchym, 
• usuniecie nadmiaru ziemi z Placu Budowy, 
• przewozy, złozenie ziemi, 
• koszty zakupu ziemi,
• plantowanie dna wykopu, 
• wyrównanie skarp i powierzchni, 
• pryzmowania odkładu, 
• zasypanie wykopów ziemia dowieziona, z odkładów, 
• badania materiału,
• uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
PN-B-02480 :1986 Grunty budowlane. Okreslenia symbole podział i opis gruntów
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych
i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych", cz. II Warunki
wykonania, odbioru sieci kanalizacyjnych wg CORTI INSTAL ZESZYT 9 lub odpowiednie
normy i przepisy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.
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ST-01.02 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robót dotyczących 
budowy kanalizacji deszczowej dla zadania: ”Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej      i 
Kościuszki gm. Tłuszcz”. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres Robót objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robót betonowych dla sieci kanalizacyjnej 
wraz z uzbrojeniem.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa .

1.4 Wymagania dotyczace Robót
1.4.1     Ogólne wymagania dotycz  a  ce Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosć wykonania Robót oraz za ich zgodnosć z Dokumentacja 
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Studzienki kanalizacyjne
2.1.1. Komora robocza.
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kregów betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
Komora robocza ponizej wejscia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 
07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.1.2.     Komin włazowy.  
Komin włazowy powinien być wykonany z kregów betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.1.3. Dno studzienki.
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego jak w p-kcie 2.1.1.
2.1.4. Studzienka deszczowa osadnikowa.
Studzienka deszczowa winna być wykonana z kręgów bet. Dn 500 mm.
2.1.5. Włazy kanałowe i wpusty uliczne.
Włazy kanałowe nalezy wykonywać jako: 
− włazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane 
w korpusie drogi, 
− wpusty uliczne włazy zeliwne  umieszczane na brzegu korpusu drogi.
Włazy kanalizacyjne nalezy osadzić na pierscieniu odciazajacym.
2.1.6. Stopnie złazowe.
Stopnie złazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005.
• cement wg PN-B-19707:2003
•  kruszywo
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Do uzyskania betonu klasy nizszej niz B25 zaleca sie cement odpowiadajacy wymaganiom
podanym w normie PN-EN 196-1:1996.
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004.
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieć atest hutniczy.

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typów i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typów
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot betonowych:
• Roboty przygotowawcze. Wykonanie podkładów 

5.2 Wymagania szczegółowe
Studzienki nalezy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999. Lokalizacja studzienek na podstawie 
planu sytuacyjnego zawartego w Dokumentacji Projektowej.

5.3 Studnie rewizyjne
Projektowany kanały deszczowe uzbrojone bedzie w studnie rewizyjne z kręgów bet. Dn 1,20 m 
z włazami Dn 600 mm typu ciężkiego wg PE-EN-124:2000 typu DO 600 kl. D 400 kN. 
Studzienki nalezy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999. Lokalizacja studzienek na podstawie 
planu sytuacyjnego zawartego w Dokumentacji Projektowej.
Na kanałach projektowanych dno studzienek wykonać jako element prefabrykowany, stanowiacy 
monolityczne połaczenie kregu i płyty dennej lub opuscić krag metoda studniarska z wylaniem 
betonowego dna. Na tak wykonaną dolną czesć studzienki nalezy ułozyć kregi zelbetowe, płyte 
pokrywową i właz kanałowy. Styki ostatniego kręgu i płyty pokrywowej nalezy wypełnić zaprawa 
cementową. Osadzenie włazów i stopni włazowych nalezy wykonać na zaprawie cementowej. 
Odstep stopni włazowych co 30 cm. Studzienki powinny mieć dno z wypełnieniem betonowym 
z wyrobionymi korytami (kinetami) zgodnie z kierunkami zbiegajacych się kanałów. Kinety nalezy 
wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy B-25. Niweleta dna kinety i spadek podłuzny powinny 
być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosić 
5% w kierunku kinety. Włazy nalezy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległosci 0,10 m od 
krawedzi wewnetrznej scian studzienek. 

5.3.1     Studzienki kanalizacyjne.  
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegać nastepujacych zasad:
• studzienki nalezy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub zwiru)
dnie wykopu; 
• studzienki wykonywać w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym;
W przypadku gdy róznica rzednych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosować studzienki spadowe-kaskadowe. Dopuszcza sie stosowanie kaskad wewnetrznych
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Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest 
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8).
Przy przejsciu rur PVC, PE przez sciany komory studni betonowych stosować ww. tuleje
ochronne z uszczelka.
5.3.2 Izolacje.
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych nalezy zabezpieczyć przez posmarowanie dwukrotne 
z zewnatrz  izolacja bitumiczna  np. BITIZOL R + Pg.
W srodowisku słabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, komorę nalezy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na goraco wg PN-C-96177.
Izolacja powinna stanowić szczelna jednolita powłoke przylegajaca do wierzchu przewodu na ca-
łym obwodzie i nie powinna mieć pecherzy powietrznych, odprysków i peknieć.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosć wykonanych Robót i uzytych Materiałów
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1:2003.

6.2 Badanie odbiorcze studzienek.
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odległosci od innych elementów
infrastruktury,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzeniu przejscia kanału przez sciany studzienki, przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie włazu kanałowego nalezy przeprowadzić przez pomiar odległosci krawedzi otworu, 
od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania własciwego typu włazu
- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w scianie,
pomiarze odstepów pionowych i poziomych oraz poziomego połozenia górnej powierzchni
stopni
- sprawdzeniu komina włazowego nalezy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych
W trakcie odbioru nalezy :
• sprawdzić wyniki badan kontrolnych betonu,. 
• sprawdzić zgodnosć wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze 
stanem faktycznym wynikajacym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 
dotyczacych jakosci Materiałów i wyrobów uzytych do Robót, wyników pomiarów i badan,
• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, sprawdzić 
w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczacych Robót, dokonać szczegółowych ogledzin 
robót.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru.
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8. PODSTAWA PŁATNOSCI
Cena za roboty betonowe obejmuje odpowiednio:
• roboty przygotowawcze i pomiarowe
• zakup i dostarczenie i wbudowanie materiałów
• pomiary i badania laboratoryjne
• uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050, PN-B-10725 -„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montazowych"
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i zelbetowe
PN-EN13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB,
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ST-01.03 RUROCIAG KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robót dotyczących 
budowy kanalizacji deszczowej dla zadania: ”Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej      i 
Kościuszki gm. Tłuszcz”. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres Robót objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rurociagów kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej  przy zachowaniu nastepujacych uwag:
1. Wykopy dla rurociagów bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa w ST-02.01 
- ROBOTY ZIEMNE.
2. Krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczyć podwieszajac je. 
(ujete jest to w ST-02.01 - ROBOTY ZIEMNE).
W zakres robót ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi:

1.2.1     Kanalizacja grawitacyjna.  
Nalezy ułozyć rurociagi kanalizacji grawitacyjnej Dn 315 - 200 z rur PVC, ze studniami
z kręgów betonowych  o srednicy Ø1200 mm, z włazami zeliwnymi typu ciezkiego. Podłaczenia 
poszczególnych elementów powinny być kompletne i właczone do studni.
Spadki i głebokosć posadowienia przewodów wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przykrycie przewodów powinno wynosić minimum1,0 m przy mniejszych przykryciach zachodzi 
koniecznosć ocieplenia przewodów.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

1.4 Wymagania dotyczace Robót 
1.4.1 Ogólne wymagania dotyczace Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosć wykonania Robót oraz za ich zgodnosć z Dokumentacja 
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
- rury kanalizacyjne  Dn 200 Dn 315,  PVC/ PP
- kołnierze, kształtki, łaczniki z materiałów odpowiadajacym danym przewodom
- studnie z kręgów betonowych  o srednicy Ø1200 mm wg BN-86/8971-08 i PN-76/B-12037,  
- włazy żeliwne typu ciezkiego D400 wg PN-EN 124,
- wpusty uliczne żeliwne wg PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13],
- stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/H-74086,
-- izolacja – BITIZOL R + Pg
-- i inne drobne materiały pomocnicze,
Wymagania dotyczace Materiałów jw.:
Stosowane Materiały: rury, armatura, studnie itp. musza mieć atesty fabryczne, certyfikaty.
• Kanalizacja grawitacyjna
- rury  kielichowe PVC/PP klasy „SN 8” wg PN-EN 13476-1:2008 o srednicach wg dokumentacji, 
łaczone na uszczelki klinowe dostarczane z rurami ,
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3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typów i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organi-
zacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typów i ilosci 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Z uwagi na specyficzne własciwosci rur betonowych nalezy przy transporcie zachować nastepujace 
dodatkowe wymagania:
• rury powinny lezeć kielichami naprzemianlegle
• przewóz rur moze być wykonywany wyłacznie samochodami skrzyniowymi,
• wysokosć ładunku na platformie samochodu nie powinna przekraczać l m,
• wyładunek rur w wiazkach za pomoca podnosnika widłowego z płaskimi widłami lub dzwigu 
z belka (trawersem),

Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe moga być transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposób zabezpieczo-
ny przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciezkiego moga być przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy układać na 
paletach i zabezpieczyć tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania szczegółowe dotyczace prowadzenia Robót 

5.1.1     Przewody grawitacyjne z rur PVC.  
Roboty montazowe – układanie rur kanalizacyjnych z PVC musi być wykonywane w wykopach o 
podłozu odwodnionym. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie 
wykopów przez pompowania bezposredniego z wykopu. Z uwagi na wystarczajace parametry 
wytrzymałosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia projektuje sie podłoze z zageszczonego 
piasku o grubosci 20cm. 
Układanie rur na dnie wykopu wykonać na podłozu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym 
dnem na łozysko nosne rury kanałowej –zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem  z budowy nalezy zabezpieczyć konce 
ułozonego kanału przed zamuleniem. Przed zasypaniem kanału powinny być dokonane odbiory 
techniczne. 
Zasypywanie kanału prowadzić w trzech etapach: 

1. Wykonać warstwe ochronna rury kanałowej w wyłaczeniem odcinków na złaczach 

2. Po próbie szczelnosci złaczy rur - wykonać warstwy ochronne w miejscach połaczen. 

3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem, o ile nie 
stanowia go grunty gliniaste. W takim przypadku nalezy przewidzieć całkowita wymiane 
gruntu. 

Kanał kolektora nalezy układać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych –COBRRTI INSTAL – zeszyt 9 Warszawa 2003r.” z uwzglednieniem Instrukcji 
montazu i budowy przewodów kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur. 
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5.1.2     Wykonanie studni kanalizacyjnych  
Na kanale  deszczowym nalezy wykonać studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej Ø1200 mm 
przy głebokosci studni do 3m  z elementów prefabrykowanych – beton min. B-45, wodoszczelnosć 
W-8, nasiakliwosc nw < 4%, mrozoodpornosć F-150. Studzienke nalezy ustawić na projektowanym 
poziomie na fundamencie betonowym. Zasypke dookoła studzienki nalezy wykonywać warstwami, 
zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. 
Elementy studni musza być łaczone w sposób zapewniajacy szczelnosć za pomoca fabrycznie 
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazyć w stopnie złazowe typu “drabinka” odporne na 
korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 
30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregów. Kinete studni nalezy wykonać fabrycznie. 
W studniach betonowych zastosować przejscia szczelne z PVC na beton.  W obrebie dróg nalezy 
stosować płyty zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem włazowym oparte na 
pierscieniu odciazajacym z włazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z wypełnieniem betonowym. 
Wyrównanie rzednej włazu nalezy regulować za pomoca prefabrykowanych pierscieni betonowych. 

5.1.3 Studzienki ściekowe 
Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Krata sciekowa wpustu powinna być 
usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm ponizej 
scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego. Wpusty uliczne na 
skrzyzowaniach ulic rozmieszczono przy kraweznikach prostych w odległosci minimum 2,0m od 
zakonczenia łuku kraweznika. Kazdy wpust powinien być podłaczony do kanału za posrednictwem 
studzienki rewizyjnej połaczeniowej. Właczenie przykanalika do kanału poprzez studzienke 
połaczeniowa nalezy wykonywać tak, aby wysokosć spadku przykanalika nad podłoga studzienki 
wynosiła max.0,5m. W przypadku koniecznosci właczenia przykanalika na wysokosci wiekszej 
nalezy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza scianka studzienki. 

5.1.4     Wpusty uliczne   
Wpusty uliczne należy zastosować jako żeliwne. Winny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
74080-01 i PN-H-74080-04.  

5.1.5 Izolacje 
Kregi betonowe izolować od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiałem 
izolacyjnym np.: abizolem. 
Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna być temperatura nie nizsza niz 8 oC. 

5.1.5      Próba szczelności kanału   
Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy poddać próbie szczelnosci na eksfiltracje scieków 
i infiltracje wód gruntowych do kanału. 
Próby nalezy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosć wykonanych Robót i uzytych Materiałów 
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:
• poddać kanalizacje grawitacyjna próbie na eksfiltracje i infiltracje,
• sprawdzić podsypke i obsypke, 
• sprawdzić wykonanie bloków oporowych, 
• sprawdzić usytuowanie armatury, urzadzen,
• sprawdzić zgodnosć z Dokumentacja Projektowa,
• sprawdzić prawidłowosć wiercenia otworów i wykonywania przejsć przez przeszkody, 
• sprawdzić szczelnosć instalacji,
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Warunki szczegółowe odbioru Robót
Odbiór techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji i przeprowadzeniu 
badan jak w pkt. 6.
Nalezy sprawdzić :
• zgodnosć wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy, 
• uzycie własciwych Materiałów oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiałów, 
• prawidłowosć zamontowania i działania armatury, 
• prawidłowosć wykonania rurociagów i ich połaczen,
• prawidłowosć wykonania izolacji, 
• szczelnosć całego przewodu.
W trakcie odbioru nalezy :
• sprawdzić zgodnosć wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze 
stanem faktycznym wynikajacym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 
dotyczacych jakosci Materiałów uzytych do Robót, wyników pomiarów i badan,
• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczacych Robót, 
• dokonać szczegółowych ogledzin robót.

8. PODSTAWA PŁATNOSCI
Cena wykonania kanalizacji obejmuje odpowiednio:
• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
• zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 
• pobór wody dla dokonania prób szczelnosci, 
• montaz rurociagów, studzienek i armatury wraz z elementami mocowan, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• pomiary i badania laboratoryjne, 
• uporzadkowanie miejsca prowadzenie robót.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych - tom II,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych, Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9
lub odpowiednie normy i przepisy krajów UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

9.1 Normy
PN-EN 1514-1:2001 Połaczenie kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe, Klasy B, C, D (włazy typu ciezkiego).
PN-EN 1610:2002 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN/476:2001 Wymagania ogólne dotyczace elementów stosowanych systemach 

kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane                  

w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja – Urzadzenia i sieć zewnetrzna –
Oznaczenia graficzne

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
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PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja – Urzadzenia i sieć zewnetrzna –

Oznaczenia Graficzne
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania
PN-EN476:2001 Wymagania ogólne dotyczace elementów stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych 

rurociagów do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemia i nad ziemia – Polietylen (PE) – Czesć 1:
Wymagania ogólne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych 
rurociagów do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemia i nad ziemia – Polietylen (PE) – Czesć 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagów do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemia i nad ziemia – Polietylen (PE) – Czesć 3: Kształtki

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej 
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) –Czesć 1: Ogólne 
wymagania i własciwosci uzytkowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02
 SIEĆ GAZOWA
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1. WPROWADZENIE 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robót dotyczących 
przeniesienia istniejącej zasuwy gazowej Dn 40 w ul. Kościuszki dla zadania: ”Projekt ronda na 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tłuszcz”. 

1.2 Przedmiot i zakres robot 
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotycza robót zwiazanych z przebudowa stniejacych, 
czynnych sieci gazowych średniego ciśnienia realizowanymi w ramach w/w kontraktu. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot 
Przedmiot zamówienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspólnoty Euro-
pejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
1.4 Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustaleniami PN – 91/M – 34501 „Gazociagi i insta-
lacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagów z przeszkodami terenowymi.  

Sieć gazowa – gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, 
magazynami gazu, połaczone i współpracujace ze soba, słuzace do przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych. 

Skrzyzowanie – miejsce, w którym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 
terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanał, grobla. 

Proba szczelnosci - próbe przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy sieć gazowa spełnia wymaga-
nia szczelnosci na przecieki paliwa gazowego. 

Rura ochronna – rura o srednicy wiekszej od gazociagu, usytuowania w przyblizeniu współosiowo 
z gazociagiem, słuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia przecieków 
gazu poza przeszkode terenowa. 

Rura wydmuchowa – rura słuzaca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za pomoca 
kolumny i zaworu wydmuchowego mniejszych przecieków gazu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁOW I URZADZEŃ 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczace zródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpo-
wiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Inzynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosć za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich własciwe składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, deklaracji 
zgodnosci, swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montazowych itp. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 
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2.2 Rury przewodowe 
Istniejaca sieć gazowa wykonana bedzie z rur  PA zgodne z Aprobata Techniczna AT/97-04-0011 
„Rury z poliamidu (PA) rurociagi do rozprowadzania paliw gazowych” wydane przez COBRTI 
Instal Warszawa, oraz wg. PN-EN 1555-2:2004. 

2.3 Kruszywo na podsypkę i obsypkę.
Uzyty materiał na podsypke powinien odpowiadać wymogom stosownych norm, np. PN-EN 
13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004. 
Materiał na podsypke przy wykonaniu robót bedacych przedmiotem niniejszej ST to piasek i po-
spółka wg PN-91/B-06716. 
Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna powinien 
spełniać przede wszystkim nastepujace wymagania: 
- nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
- nie powinien być zmrożony, 
- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału,

2.4 Rury ochronne 
Rury ochronne  z PE.

2.5 Płozy gazociągow 
Płozy ułatwiajace wprowadzenie gazociagu do rury ochronnej, zapewniajace w przyblizeniu 
współsrodkowe usytuowanie gazociagu w stosunku do rury ochronnej oraz stanowiace izolacje 
elektryczna pomiedzy gazociagiem i rura ochronna. 

2.6 Oznaczenie zabezpieczenia 
Tasma lokalizacyjna odpowiadajace wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociagi - Tasmy ostrzegawcze 
i lokalizacyjne - Wymagania i badania 

Tasma ostrzegawcza odpowiadajace wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociagi - Tasmy ostrzegawcze 
i lokalizacyjne - Wymagania i badania 

Słupki oznacznikowe odpowiadajace wymogom ZN-G-3003:2001 Gazociagi – Słupki oznaczniko-
we i oznacznikowo pomiarowe – Wymagania i badania 

Tablice orientacyjne odpowiadajace wymogom ZN-G-3004:2001 Tablice orientacyjne - Wymagania 
i badania 

Oznaczenie trasy w miejscach zabezpieczania tasma foliowa koloru zółtego o szer. 0,40m. 

2.7 Izolacja 
Ochrone bierna dla rur ochronnych beda stanowić zewnetrzne powłoki izolacyjne: 
- fabryczna izolacja powłoki rur typu 3 LPEV, 
- izolacja z tasmy polietylenowej, laminowanej do izolowania na zimno, klasy C wg Normy DIN 
30672 na podkładzie PRIMER 1027. 
Fabryczna izolacja rur musi odpowiadać wymaganiom klasy C wg Normy DIN 30672. 
Jakosć izolacji wykonywanej na budowie musi odpowiadać wymaganiom klasy C wg Normy DIN 
3067. Przed wykonaniem izolacji na budowie nalezy zewnetrzne powierzchnie rur oczyscić do 
stopnia st. 21/2 (wg ISO 8501-1). Technologia nakładania tasm izolacyjnych musi być zgodna 
z Instrukcja producenta. 

2.8 Składowanie materiałów
Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy 
je odpowiednio chronić. 
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Nalezy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podłoza, na którym sa składowane lub 
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewłasciwych narzedzi i metod załadunku. 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłozu, na podkładach drewnianych 
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrów. 
Nie przekraczać wysokosci składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur 
o wiekszych srednicach. 
Rury w kregach składować na płasko na równym podłozu na podkładach drewnianych, pokrywa-
jacych co najmniej 50 % powierzchni składowania. 
Rury o róznych srednicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych 
srednicach i grubszych sciankach powinny znajdować sie na spodzie. 
Koncówki rur nalezy zabezpieczyć krazkami ochronnymi. 
W miare moznosci przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek 
lub kregów po podłozu. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długosci, tak by wolne konce 
wystajace poza skrzynie ładunkowa nie były dłuzsze niz 1metr. 
Kształtki, złaczki i inne materiały (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny 
być składowane w sposób uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omówionych srodków 
ostroznosci. 
Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczna i nadmiernym 
nagrzewaniem od zródeł ciepła. 

3. SPRZET.                                            
 3.1. Ogolne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podane zostały w ST . 

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji. 
Wykonawca sieci gazowej powinien mieć mozliwosć korzystania z nastepujacego sprzetu: 

• koparki podsiebierne i chwytakowe, 

• spycharki kołowe i gasienicowe, 

• sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarki mechaniczne), 

• wciagarki mechaniczne, 

• żurawie budowlane samochodowe, 

• pompy przeponowe do odwadniania wykopu 

• ładowarki, 

• wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu. 

• zgrzewarki  

4. TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .  
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4.2 Transport.
Do transportu materiałów, sprzetu budowlanego i urzadzen stosować sprawne technicznie srodki 
transportu. 
Srodki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rury moga być przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Materiały nalezy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuz srodka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać sie z zachowaniem wszelkich srodków ostroznosci 
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. 
Rur nie wolno zrzucać ze srodków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długosci, tak by wolne konce 
wystajace poza skrzynie ładunkowa nie były dłuzsze niz 1 metr. 
Przy transporcie materiałów branzy sanitarnej nalezy równiez uwzgledniać wymagania narzucone 
przez producenta lub dystrybutora. 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna 
niekorzystnie na jakosć robót i własciwosci przewozonych towarów. Przy ruchu po drogach pub-
licznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgledem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwać na biezaco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

Rury 
Rury musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długosci z uwzglednienie 
przepisów dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Kształtki nalezy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
nalezy unikać ich zniszczenia. 
Ponadto, przy przewozie i składowaniu materiałów nalezy stosować sie do zalecen producenta 
zastosowanych rur. 

Armatura 
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzić na szczelnosć. Armature specjalna 
nalezy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature nalezy składować w po-
mieszczeniach zamknietych. 

5. KONTROLA I JAKOSĆ ROBOT 

5.1 Wymagania ogolne 
Ogólne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale ja oznaczy za pomoca 
kołków osiowych i kołków swiadków. 
Wykona dokumentacje fotograficzna stanu istniejacego aparatem cyfrowym, a zdjecia zapisze na 
płytach CD w postaci plików. 
Dokona odpowiedniego oznakowania pasa robót. 
Repery robocze nawiaze do reperów sieci panstwowej. 
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5.3. Roboty ziemne. 
Trasa rurociagu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kołków osiowych 
z gwozdziami. Kołki osiowe nalezy wbić na kazdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co 
około 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwalić co najmniej 3 punkty. 

Przed przystapieniem do robót ziemnych nalezy wykonać urzadzenia odwadniajace, zabezpiecza-
jace wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Przewiduje sie wykonanie wykopów 
otwartych o scianach pionowych . 

Obudowa rozparta o deskowaniu azurowym. Wykopy nalezy rozpoczać od najnizszego punktu, aby 
zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu. 

Podczas wykonywania robót nalezy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. 
Ławy celownicze nalezy montować nad wykopem na wysokosci ok. I m nad powierzchnia terenu 
w odstepach wynoszacych ok. 30m. Ławy powinny mieć wyrazne i trwale oznaczenie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawedzie celowników nalezy ustawić zgodnie z rzednymi 
projektowanymi za pomoca niwelatora. Połozenie celowników nalezy sprawdzać codziennie przed 
rozpoczeciem montazu przewodów. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustała sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej 
projektowanej. Wykopy nalezy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja 
dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwiezłych, +5 cm dla 
gruntów wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm. 
Przed przystapieniem do wykonania podłoza nalezy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Podłoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałosci nie mniejszej niz w doku-
mentacji technicznej. Podłoze powinno być wyprofilowane aby rura spoczywała na nim jedna 
czwarta powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoza od osi przewodu nie moze dla 
przewodów z tworzyw sztucznych przekraczać 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapiło tzw. przekopanie 
wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy 
uzupełnić te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. 
Podłoze z materiału ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostałosci na sicie 0,75 mm. Grubosć 
podsypki 10 cm. Róznica rzednych wykonanego podłoza od rzednych przewidzianych w doku-
mentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczyć wartosci ± 5cm dla przewodów 
z tworzyw sztucznych. Wystepujace róznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodować 
spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy 
krawedzia wykopu a stopa odkłada wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komuni-
kacji. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniona w sposób wskazany przez uzytkowników tych 
urzadzen. 

Uzyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułozonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubosć warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury 
powinna wynosić dla przewodów polietylenowych 0,3 m. Materiał zasypu w obrebie strefy 
niebezpiecznej powinien być zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie 
w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zageszczenie poszczególnych warstw powinno osiagnać 
min. 95 %. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
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W przypadku wystapienia wód opadowych lub gruntowych wymagane bedzie odwodnienie wyko-
pów przy zastosowaniu odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód do studzienek 
drenazowych, a nastepnie wypompowanie wody drenazowej za pomoca pomp przeponowych 
spalinowych. 

5.3.1. Szerokosć wykopu 
Szerokosć wykopu umocnionego dla rurociagów do φ 225 mm winna wynosić 1,0 m. 

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub 
biegnace równolegle z wykopem nalezy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwiesić w sposób zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w mo-
mencie rozkładania wykopów waskoprzestrzennych, nalezy przewidzieć przykrycia wykopów 
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierka 
o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony swiatłami ostrzegawczymi. Przy wykopach szeroko-
przestrzennych nalezy zabezpieczyć mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w za-
leznosci od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z od-
nosnymi władzami lokalnymi. 

5.3.2. Odspajanie i transport urobku 
Odspajanie gruntu w wykopie moze być wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym odspa-
janie reczne moze być połaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem 
zurawików lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest 
uzalezniony od warunków lokalnych, na które składaja sie warunki geologiczne oraz bedacy 
w dyspozycji sprzet mechaniczny. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze być dokonywane za pomoca koparki jedno-
czerpakowej podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robót przy uzyciu mecha-
nicznych koparek stosuje sie tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy scian wykopu, a tym samym 
nie istnieja rozpory. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczać do prze-
kroczenia głebokosci okreslonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległosci, co najmniej 
0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybrać, az do 
gruntu stałego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

5.3.3. Przygotowanie podłoża 
Podłozem pod układany gazociag jest podłoze z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Zageszczenie 
podłoza powinno być zgodne z okreslonym w Dokumentacji. W wypadku nastapienia tzw. prze-
kopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypełnić ubitym piaskiem. 
W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podłoza musi podlegać odwodnieniu. 
Powierzchnia podłoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego 
piasku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajów podłoza wymagane 
jest podłuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace 
łozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podłoza nalezy wyrównywać wyłacznie 
piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoza ziemia z urobku lub podkładania pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

5.3.4. Zasypywanie rurociagu i zageszczanie gruntu 
Zasypka rurociagu w wykopie składa sie z dwóch warstw: 
-warstwy ochronnej rury ( obsypki ), 
-warstwy wypełniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,
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Zasypka przewodu gazowego przeprowadza sie w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłaczeniem odcinków na złaczach, 
etap II - po próbie szczelnosci złacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połaczen, 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem gruntu . 
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia 
rurociagu. Obsypke prowadzić do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m 
nad rura: 
- obsypke wykonywać warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazda warstwe dla zapewnie-
nia całkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzen pod 
rura. 
Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie 
po bokach. Stopien zageszczenia obsypki powinien okreslać projekt, bardzo wazne jest 
zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które nalezy wykonać przy uzyciu 
podbijaków drewnianych. 
Warstwe ochronna rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez 
grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szcze-
gólnej ostroznosci z uwagi na własciwosci materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po 
obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelnosci złacza powinny być odkryte. 
• Zaleca sie stosowanie sprzetu, który moze jednoczesnie zageszczać po obu stronach przewodu. 

• Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległosci co najmniej 10 cm od rury. 

• Ubijanie mechaniczne na całej szerokosci moze być przeprowadzone sprzetem przy 30 cm 
warstwie piasku ponad wierzch rury. 

• Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezposrednio na rury. 

• Rur z PE nie wolno układać bezposrednio na ławach betonowych jak równiez nie wolno ich 
zabetonować.                                                                                                                                    

Sposoby zagęszczania gruntu:
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rodzaj sprzętu ciężar (kg) max grubość minimalna ilość cykli (przejazdów
warstwy (przed grubość przy zagęszczeniu) do:
zagęszczeniem)

żwir iły (m) do 85% do 90%
piasek glina zmodyfikowanej zmodyfikowanej

mułek wartości wartości
Proctora Proctora

gęste udeptywanie - 0,10 - - 1 3

ręczne ubijanie min 15 0,15 0,10 0,30 1 3

ubijak wibracyjny 50 – 100 0,30 0,20 – 0,025 0,50 1 3

wibrator płytowy 50 – 100 0,20 - 0,50 1 4
o rozdzielnej płycie

wibrator płytowy 50 – 100 0,15 0,20 0,50 1 4
(płaszczyznowy) 100 – 200 0,20 0,40

400 – 600 0,40 0,80 1 4



Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociagiem. 
Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej 
wartosci modułu Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powyzej 4 metrów i 85 % w po-
zostałych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach. 

Po wykonaniu obsypki mozna przystapić do wypełnienia pozostałej czesci wykopu czyli wykonania 
zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała 
wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do tego celu uzyć 
materiału rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca sie umieszczać nad wykonywana 
siecia gazowa specjalna tasme sygnalizacyjna stosowna dla odpowiedniej sieci gazowej. 

5.4. Roboty montażowe. 
Rurociagi z PE mozna układać przy temp. 00C do +300C (optymalne warunki od +50C do +150C) ze 
wzgledu na kruchosć tworzywa w nizszych temperaturach oraz zmienna rozszerzalnosć liniowa w 
wyższych temperaturach. Uszkodzenie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia 
technologii montazu z producentem rur. W niskich temperaturach nalezy zachować szczególna 
ostroznosć przy transporcie i montazu rur z uwagi na zwiekszona podatnosć na pekanie. Po spraw-
dzeniu spadku rurociagu, przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypełnić piaskiem obsypki wg 
pkt. 5.3.2. 

Do budowy rurociagów z rur PE stosowane sa w zasadzie dwie metody wykonywania połaczen: 
- zgrzewanie doczołowe (czołowe) dla rur o srednicach ø 75 i wiekszych, 
Za zgrzewalne uwaza sie rury i czesci rurociagów z PE o wskazniku płyniecia 0,2 ÷ 1,3 g/10 minut 
(MFI 5/190 według ISO 4440). 
Zgrzewalnosć rur i czesci rurociagów (kształtek) została potwierdzona przez wszystkich 
najwazniejszych swiatowych producentów PE, producentów rur, kształtek oraz producentów 
urzadzen do zgrzewania. W zasadzie zaleca sie aby wskaznik płyniecia wynosił: 
- przy zgrzewaniu czołowym 0,3 ÷ 1,3 g/10 minut, 
Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spełnianiu warunków dotyczacych wskaznika 
płyniecia. 
Alternatywnie stosowane moga być nastepujace rozwiazania: 

• rury z PE-HD - kształtki z PE-HD, 

• rury z PE-HD - kształtki z PE-MD, 

• -rury z PE-MD - kształtki z PE-MD, 

• -rury z PE-MD - kształtki z PE-HD. przy zachowaniu podanych wyzej zakresów wskaznika 
płyniecia. 
Niektóre firmy preferuja „monolit systemowy", tj. rury i kształtki z tego samego materiału. 

Niektóre firmy preferuja „monolit systemowy", tj. rury i kształtki z tego samego materiału. 
Jak wiadomo wtryskiwanie elementów z PE-HD mimo ze mozliwe, nie jest zalecane, gdyz wyzsza 
temperatura topnienia i wiekszy udział scinania podczas procesu moze prowadzić do termome-
chanicznej degradacji. Dlatego kształtki produkuje sie z reguły z PE-MD i stosuje do połaczen 
z rurami PE-HD i PE-MD. Zgrzewanie doczołowe (czołowe) polega na łaczeniu czesci 
(rura/złaczka, rura/rura, złaczka/złaczka) przez nagrzanie ich koncówek do własciwej temperatury 
i docisniecie, bez stosowania materiału dodatkowego. Powstaje połaczenie homogeniczne. 
Wykonywanie operacji zgrzewania czołowego moze być prawidłowe tylko wówczas, gdy stosowa-
ny sprzet pozwala na kontrole temperatury i siły docisku.   
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Zgrzewanie doczołowe jest metoda, która od dłuzszego okresu czasu stosowana jest do łaczenia 
rur i kształtek o srednicy ø 75mm i wiekszych. Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego 
typu połaczen jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiagniecia wysokiej jakosci złacz musza być 
przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach 
zgrzewania maszyny sa urzadzeniami automatycznymi, sterowanymi komputerowo. Urzadzenia te 
równiez posiadaja mozliwosć rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania jak i ich obróbki. 
Zgrzewane moga być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaznik płyniecia MFI 5/190 winien 
zawierać sie w przedziale 0,3 ÷ 13 g/10 minut. Grubosć scianek łaczonych elementów winny ze 
soba korespondować; łaczyć mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia. 

Wymagane narzedzia i urzadzenia: obcinarka do rur lub piła z szablonem. Zgrzewarka powinna 
spełniać nastepujace minimalne wymagania: 
-przyrzady mocujace winny dawać mozliwosć unieruchomienia czesci wraz ze stopniowym 
zaciskaniem, jednak że bez uszkodzenia ich powierzchni, 
- w urzadzeniu powinna być mozliwosć obróbki wiórowej czół zamocowanych czesci z zacho-
waniem ich równoległosci, 
- maszyna powinna posiadać stabilna budowe, by wystepujace podczas procesu zgrzewa-
nianaprezenia nie powodowały deformacji majacych niekorzystny wpływ na przebieg operacji, 
- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza być płaskie i równoległe, 
- rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie moze wykazywać róznic wiekszych niz 
10°C. 
Strefe zgrzewania nalezy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych 
takich jak mgła, deszcz, snieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzić przy temperaturach oto-
czenia od 0°C ÷ 45°C. Przy temperaturach ponizej 0°C lub powyzej 45°C nalezy podjać odpo-
wiednie srodki w celu zapewnienia własciwej temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie 
namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu unikniecia nadmiernego schładzania 
zgrzewu przez ciag powietrza lub wiatr, nalezy zamknać przeciwległe konce rur.  W przypadku 
bezposredniej ekspozycji słonecznej, równomierny rozkład temperatury na całym obwodzie rury 
mozna zapewnić przez osłoniecie strefy zgrzewania. Jakosć zgrzewu zalezy w znacznym stopniu 
od starannosci wykonania prac przygotowawczych, dlatego nalezy poswiecić im szczególna 
uwage.                                                                                                                                  

Element grzewczy. 
Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210 - 225°C. Temperatura zgrzewania winna 
utrzymywać sie w przedziale 200 ÷ 220°C. Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy sprawdzić 
poprawnosć wskazan temperatury termometrem cyfrowym. Kontrole temperatury nalezy prowa-
dzić równiez od czasu do czasu w trakcie prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie elementu grzew-
czego chronić przed zabrudzeniem. Kazdorazowo przed rozpoczeciem zgrzewania obie strony ele-
mentu grzewczego nalezy wyczyscić stosujac suchy, gładki papier, ewentualnie drewniana łopatke. 
W czasie przerw miedzy zgrzewaniem, element grzewczy chronić przed wiatrem, zabrudzeniem 
lub uszkodzeniem. 
Prace przygotowawcze. 

Obie czesci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 
specjalnym heblem. Grubosć wiórów powinna być mniejsza niz 0,2 mm. Obróbka jest wystarcza-
jaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostana 
sie do wnetrza rury lub złaczki nalezy usunać przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w 
zad-nym wypadku nie moga być juz dotykane rekami. W przeciwnym razie konieczne jest 
czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu czesci dosunać do siebie, 
az do ich zetkniecia.
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Szczelina miedzy obiema czesciami w zadnym miejscu nie moze być wieksza od 0,5 mm. 
Jednoczesnie nalezy sprawdzić czy czesci nie sa wzgledem siebie przemieszczone. Ewentualne 
przemieszczenie nie moze być wieksze niz 10% grubosci scianki. Obróbka powierzchni zgrze-
wanych powinna mieć miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem. 

5.5  Skrzyżowania z drogami. 
Na mapach oznaczono skrzyzowanie projektowanego gazociagu sredniego cisnienia  Dn 125 PE z 
istniejaca ulica Warszawska. Skrzyzowanie to oznaczone zostało wraz z opisem rodzaju rury 
ochronnej. Na skrzyzowaniu projektowanego gazociagu z istniejaca ul. Kosciuszki nalezy 
zamontować na tym gazociagu rury osłonowe ø 225 x 20,5 mm o długosci 16,00 m.  

5.6.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. 
Wykonawca jest zobowiazany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót, która 
powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzednych załozonych ław celowniczych w nawiazaniu do reperów, 

• badanie odchylenia osi przewodu, 

• badanie odchylenia spadku przewodu, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 

• badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia podłoza i obsypki 
rurociagu oraz zasypki wykopu, 

• sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa ułozenia przewodów, 

• kontrola wykonania połaczen zgrzewanych, 
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. 

5.6.1. Proba hydrauliczna rurociagow. 
Przed oddaniem do eksploatacji gazociag nalezy poddać pneumatycznej próbie szczelnosci przy 
uzyciu powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od max cis. roboczego. 
Czas próby 24 godziny. Wymagania w zakresie przeprowadzania prób wytrzymałosci i szczelnosci 
okreslaja Polskie Normy. Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu złaczy 
powinien być poddany próbie wytrzymałosci i szczelnosci. Gazociag powinien być poddany cis-
nieniu nie mniejszemu niz iloczyn współczynnika 1,5 i max. cis. roboczego, lecz nie przekracza-
jacemu iloczynu 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknieć. Dodatkowo maksymalne 
cisnienie próby wytrzymałosci gazociagu nie moze przekraczać wartosci dopuszczalnego cisnienia 
roboczego zastosowanych kształtek.  Próba cisnieniowa gazociagu powinna być przeprowadzona 
w obecnosci inspektora Urzedu Dozoru Technicznego. 

5.6.2 Metody i zakres kontroli jakości. 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzić odbiór 
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów czesciowych. Długosć odcinka 
przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna być mniejsza niz 50 m i powinna wynosić 
ok. 300 m. Podczas odbiorów czesciowych nalezy sprawdzić: 
• zgodnosć wykonanego odcinka z dokumentacja w tylu w szczególnosci zastosowanych 
materiałów,
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• sprawdzić prawidłowosci wykonania robot ziemnych a w szczególnosci podłoza, zasypki, 
głebokosci ułozenia przewodu, 
• sprawdzić prawidłowosć montazu odcinka przewodu, a w szczególnosci zachowania kierunku 
i spadku, połaczen, zmian kierunku, 
Odbiór techniczny koncowy polega na: 
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia 
usterek, 
• sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
pełnienia, 
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania armatury,     

   

5.6.3 Atesty jakosci materiałow i urzadzen. 
Przed wykonaniem badan jakosci materiałów przez Wykonawce Inzynier moze dopuscić do uzycia 
materiały posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pełna zgodnosć z warunkami podanymi w 
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona 
do Robót bedzie posiadać atest okreslajacy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysło-
we beda posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badan. Kopie wyników tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. 

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi 
posiadać wazna legalizacje wydana przez upowaznione instytucje. 

Materiały posiadajace atesty, a urzadzenia – wazne – legalizacje moga być badane w dowolnym 
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosć ich własciwosci z ST to takie materiały i/lub 
urzadzenia zostana odrzucone. 

5.7. Dopuszczalne tolerancje. 
Dopuszczalne tolerancje: 

• odchylenie odległosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno być wieksze 

od 5cm (+ −), 

•  odchylenie szerokosci warstwy podłoza nie powinno przekraczać 5cm (+ −), 

• odchylenie grubosci warstwy podłoza nie powinno przekraczać 3cm (+ −), 

• odchylenie osi ułozonego gazociagu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie 

powinno przekraczać 0,1m, 

• odchylenie spadku ułozonego przewodu (rurociagu) od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać 5% projektowanego oraz 10% projektowanego spadku przy wiekszych 

spadkach projektowanych, 

• wskaznik zageszczenia podłoza i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na długosci 100 m 

powinien być zgodny z punktem 5.4, 

• wskaznik zageszczenia zasypki okreslony w trzech miejscach na długosci 100 m powinien 

być zgodny z punktem 5.3. 
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6. OBMIARY ROBOT. 
6.1. Ogolne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST, w punkcie 6. Przedmiar robót jest oddzielnym 
załacznikiem do niniejszej ST. 

6.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego gazociagu. 

7. ODBIOR ROBOT. 
7.1. Ogolne zasady. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – punkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 
z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 ST dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi robót zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu podlegaja: 

• roboty montazowe gazociagów (rurociagów), 

• zasypany i zageszczony wykop. Długosć odcinka robót ziemnych lub montazowych 
poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niz 50m. 

8. ROZLICZENIE ROBOT. 
8.1. Ogolne ustalenia. 
Ogólne ustalenia dotyczace płatnosci podano w ST – punkt 8. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1m wykonanego i odebranego gazociagu obejmuje: 

• prace geodezyjne zwiazane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperów i realizacje 
gazociagu 

• oznakowanie robót, 

• dostawe materiałów, 

• wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu na odległosć do 5,0 km, umocnieniem 
jego scian 

i odwodnieniem wykopu w razie potrzeby, 

• wykonanie podłoża, 

• ułozenie gazociagu (rurociagu) wraz z uzbrojeniem, 

• wykonanie odkrywek, usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc 
kolizji, próby szczelnosci, ułozenie rur ochronnych 

• wykonanie obsypki i gazociagu (rurociagu), 

• zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki ( w tym zasypka wykopu w jezdniach 

i chodnikach piaskiem) ,
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• przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• odbudowa nawierzchni jezdni, chodników, dróg i placów 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. PRZEPISY ZWIAZANE. 
9.1. Warunki Techniczne, ustawy, rozporzadzenia. 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montazowych - 
ITB 

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055) 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 140 poz.906z 1998 
r.) 

4. Ustawa „PRAWO BUDOWLANE” tekst jednolity z dn. 17.08.2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 

1118 z pózniejszymi zmianami) 

5. Ustawa „PRAWO ENERGETYCZNE” z dn.24.07.2002r . (Dz. U. Nr 135 poz. 1144) 

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 

z pózniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. 120 poz. 1133) w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

8. Rozporzadzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 31.08.1993r. (Dz. U. Nr 83 poz. 392 
z pózniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakładach produkcji, 
przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano 
- montazowe sieci gazowych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych 

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno – kartograficznych oraz czynnosci 
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie – Dz. U. nr 25 poz. 133 z 1995 r.) 

10.Zarzadzenie Ministra Łacznosci z dnia 02 wrzesnia 1997 r. – w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesyłania 
płynów lub gazów w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia – (M.P. Nr 59 poz.567z1997 r) 

11.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

12.Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 maja 1985 r. tekst jednolity – (Dz. U. Nr 71 poz. 
z 2000 r. z pózniejszymi zmianami) 

13.Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. – w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich 
usytuowanie – (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000 r.) 
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14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

16.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz.881) 
Rozporzadzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia 
warunków udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140/04 poz. 1481) 

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386) 

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu oceny 
zgodnosci, wymagan jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie 
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 
195/04 poz. 2011) 

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041) 

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie euro-
pejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375) 

21.Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
249/04 poz. 2497) 

22.Rozporzadzenie  Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej 
(Dz. U. Nr 121/03 poz. 1137) 

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401) 

24.Rozporzadzenie Ministrów Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie mini-
malnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191/02 poz.1596, Dz. U. Nr 178/03 
poz.1745) 

25.Rozporzadzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 

26.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz.437). 

9.2. Normy. 
PN-EN 12620-1:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13043:2004    Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-M-34501: 1998 Gazociagi i instalacje gazowe – Skrzyzowania gazociagów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania, oraz inne obowiazujace PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE 
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. 

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania rurociagów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania.  

PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałosciowe. 

PN-M-34503:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Próby rurociagów. 

PN-99/B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne      

BN-83/8836-02:1983 – Przewody podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-M-34503:1992- Gazociagi i instalacje gazownicze - Próby rurociagów 

PN-EN 1555-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych - Polietylen (PE) - Czesć 1: Wymagania ogólne 

ZN-G-3001:2001 Gazociagi - oznakowanie trasy gazociagu - Wymagania ogólne 

ZN-G-3002:2001 Gazociagi – Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne – Wymagania i badania 

ZN-G-3003:2001 Gazociagi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe – Wymagania      i 
badania 

ZN-G-3004:2001 Gazociagi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania 

ZN-G-3150:1996 Gazociagi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania 

ZN-G-3160:1999 Gazociagi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania 

ZN-G-3900:2001 Gazociagi - Próby specjalne - Wykonanie 

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogólne - Terminologia i symbole 
graficzne 

ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrożenia wybuchem       

ZN-G-3871 Rurociagi - łuki rurociagów ułozonych w ziemi- Wymagania i badania 

9.3. Inne. 
 „Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE” – wydana przez Gamrat Jasło, 
Katalog techniczny – wydany przez PIPELIFE Polska Sp. z o.o., Biuro Handlowe: Kartoszyno; 84-
111 Karlikowo. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych” wydawnictwo 
Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
”Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych” Rozdział 5 Sieci 
gazowe (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - 
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 
1994r.). - Pismo KOZG w Tarnowie z dnia 22.11.1996r. w sprawie warunków technicznych przy 
budowie i programowaniu sieci gazowej znak PS-10-42/96. 
Oprócz podanych powyzej przepisów nalezy równiez przestrzegać lokalnych wymagan i przepisów 
miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego i Straży Pożarnej. Nie wymienienie 
tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku 
stosowania wymogów okreslonych prawem polskim.
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