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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową sieci wodociągowej.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji przewiertu sterowanego w Rychwałdzie, gm. Pleśna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót
związanych z usytuowaniem rurociągów ułożonych bezwykopowo za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego w ilościach jak niżej:
- rurociąg ciśnieniowy PE100-RC Dz 225mm PN16 ; L = 127,5+80,7 mb.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Rysunkami. W
zakres tych robót wchodzą:
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne,
 podsypki,
 roboty montażowe,
 przewierty horyzontalne - sterowane
 próba szczelności przewodu,
 zasyp wykopu,
 kontrola jakości,
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Inwestycja - przebudowa i budowa odcinka sieci wodociągowej - przebiega na działkach
prywatnych nr 402 i 351/5 w miejscowości Rychwałd, gmina Pleśna.
Projektuje się budowę i przebudowę z rur PE100-RC Dn225mm SDR11 PN16 o długości
łącznej L=208,3m.
Włączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci PVC Dn225mm przewidziano w węźle
W1 – zgodnie z częścią rysunkową – rys. nr 01 i 02. Włączenie nastąpi na działce nr 402.
Inwestycję projektuje się podzielić na dwa etapy :
 Etap I - odcinek W1 - W3' - budowa odcinka na nowej trasie
 Etap II - odcinek W3' = W5 - przebudowa - wymiana wodociągu po trasie istniejącego metodą crackingu
Obydwa etapy projektowane są do wykonania metodą bezwykopową.
Posadowienie rurociągu przewidziano na głębokości zapewniającej przykrycie minimalne tj.
1,40m - zgodnie z częścią rysunkową.
Przewody układać na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm i w obsypce gr.30 cm zagęszczanej
warstwami o grubości 30 cm.
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne terenu i rzędne sieci wodociągowej,
do której nastąpi włączenie przyłącza wody.
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Przyłącze wodociągowe
Przyłącze wykonać metodą rozkopu. Posadowienie rurociągu przyłącza przewidziano na
głębokości zapewniającej przykrycie minimalne tj. 1,40m - zgodnie z częścią rysunkową.
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne terenu i rzędne sieci wodociągowej,
do której nastąpi włączenie przyłącza.
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej przed każdym punktem czerpalnym nie powinno
być niższe niż 0,05 MPa i nie wyższe niż 0,6 MPa.
Przewody wodociągowe układać na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm i w obsypce gr.30 cm
zagęszczanej warstwami o grubości 30 cm.
Nad przyłączem na warstwie zagęszczonej obsypki ułożyć należy taśmę ostrzegawczolokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową z napisem „UWAGA WODOCIĄG”.
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne terenu i rzędne sieci wodociągowej,
do której nastąpi włączenie przyłącza wody..
Dokładne głębokości istniejącego uzbrojenia należy ustalić dokonując sond poprzecznych
przed rozpoczęciem wykopów.
Zaistniałe ewentualne skrzyżowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zainwentaryzowanym na mapie należy rozwiązywać przy zawiadomieniu i udziale zarządcy sieci z udziałem projektanta, Inspektora Nadzoru, Użytkownika i Wykonawcy.
Uwaga: całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ściśle ze wskazaniami
zawartymi w warunkach i uzgodnieniach do projektu

1.4.

Określenia podstawowe

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
Sieć wodociągowa miejska - sieć wodociągowa na terenie miasta, zaopatrująca ludność
i zakłady przemysłowe w wodę.
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.
Przewód wodociągowy magistralny - przewód, z którego zasilane są wodociągi rozdzielcze
Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych.
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą.
Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejścia pod istniejącą drogą bez wykonania wykopu.
Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym
wyrażonym w mm.
Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej.
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie
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poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.
Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w
określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.
Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu.
Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas
spawania tj. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa.
Materiał rodzimy - materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.
Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy.
Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny.
Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.
Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną
wykonaną w warunkach spawania montażowego.
Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu
odpowiednim do spawania.
Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza.
Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.
Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych
warunkach technologicznych.
Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o
fizycznej ciągłości.
Bloki podporowe - mają zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.
Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na
przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, odgałęzieniach i
łukach przy kącie większym od 30° wg BN-81/9192-05 [20].
Przejście szczelne - przejście rurociągu przez ścianę komory lub studni zapewniające
odpowiednią szczelność na styku ściana - rurociąg.
Horyzontalne Przewierty Sterowane. Sterowany system układania po łagodnym łuku
instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.
Kat wejścia / wyjścia. Przewiertach Sterowanych, kąt pod którym wchodzą lub wychodzą
z gruntu żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.
Przewierty sterowane. Alternatywne określenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego
Rura przewodowa. Rurociąg przewidziany do eksploatacji.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Rysunkami i
poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym technicznoST 05 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA
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budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

1.6.

Technologia wykonania horyzontalnego przewiert sterowanego

Urządzenie do wbudowywania rurociągów (wiertnicę) metodą przewiertu sterowanego
umieszcza się na poziomie terenu.
Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, następnie
jego rozwiercaniu do odpowiedniej średnicy i przeciągnięciu rury przewodowej RC. W etapie
pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotowy. Otwór ten zaczyna
się drążyć ukośnie w dół pod kątem mniejszym niż 20, zwanym kątem wejścia, następnie
na projektowanej głębokości zmienia się kierunek na zaplanowany z określonym spadkiem.
Drążenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Żerdzie wiertnicze (połączone ze sobą na połączenia gwintowane),
wciskane w grunt tworzą przewód wiertniczy. Tylko w pierwszym etapie robót możliwe jest
sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu głowicą pilotową wspomagane jest płuczką
wiertniczą (na bazie bentonitu), podawaną przewodem wiertniczym do głowicy pilotowej.
Po osiągnięciu punktu wyjścia przez głowicę pilotową rozpoczyna się drugi etap
prac rozwiercanie. W drugim etapie głowicę pilotową zamienia się na odpowiedniej wielkości głowicę rozwiercającą, zwaną rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezpośrednio do głowicy
rozwiercającej, od strony punktu wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze. Następnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przeciąga się w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez żerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje się płuczkę
wiertniczą, która wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjścia, systematycznie
dokłada się żerdzie wiertnicze, tak aby na całej długości rozwierconego otworu znajdował
się zawsze przewód wiertniczy. Jednocześnie wyciągane żerdzie wiertnicze odbierane są w
punkcie wejścia, w wiertnicy. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia jest on demontowany, żerdzie wiertnicze są ze sobą łączone, a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak o większej średnicy. W zależności od wymaganej średnicy rozwiercanie może być
jednokrotne lub wielokrotne.
W trzecim etapie bezpośrednio za rozwiertakiem, który wykonuje ostatnie poszerzenie lub
tzw. marsz czyszczący, wciągnięta zostanie rura przewodowa.
Szczegółowe rozwiązania przedstawiają załączone przekroje.

2. MATERIAŁY
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysunków i ST.
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za
wykonaną pracę.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest.
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2.1.

Rury PEHD100 RC:

Rury PE100 RC składające się z 2 warstw współwytłaczanych PE100, w technologii dwuwarstwowej (dla wody).
Rury PE100 z dwiema warstwami współwytłaczanymi, produkowane rury PE100 jednowarstwowe, spełniające wymagania normy PN-EN 12201-2+A1 w zakresie cech geometrycznych, właściwości mechanicznych, właściwości fizycznych i cechowania. Wszystkie rury do
wody posiadać muszą aktualny atest higieniczny.
Rury współwytłaczane składają się z dwóch warstw. Warstwa zewnętrzna stanowiąca (w zależności od przeznaczenia) 10% lub 15% grubości ścianki rury, w kolorze niebieskim (woda), pełnić będzie funkcję identyfikacyjną oraz ochronną (zarysowanie ww. grubości ścianki
będzie łatwiejsze do stwierdzenia). Warstwa wewnętrzna, mająca kontakt z wodą, stanowiąca pozostałe 85% lub 90% grubości ścianki rury, wykonana z polietylenu w kolorze
czarnym.

2.2.

Kształtki z żeliwa sferoidalnego

Kształtki kielichowe i kołnierzowe o średnicy nominalnej DN 60-300 wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej.
Kształtki kielichowe z połączeniami kołnierzowych o średnicy nominalnej DN 60÷300 mm,
wykonane z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej.
Kształtki kołnierzowe uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką
stalową z kołnierzami owierconymi na ciśnienie PN16 lub PN25 bar zgodne z PN-EN 1092-2.
Zewnętrzne i wewnętrzne powłoki ochronne: kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą lakieru epoksydowego o grubości min. 70 μm, nakładanego w procesie kataforezy.
Wymagania dotyczące uszczelek: Uszczelki i ich oznakowanie powinny być zgodne z aktualną normą PN-EN 681-1 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek i złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma”.
UWAGA: Zaleca się aby rury i kształtki pochodziły od jednego producenta i aby posiadał on
certyfikat o zgodności całej gamy rur i kształtek z aktualną normą PN-EN 545:2010, wydany
przez niezależną instytucję, tzw. stronę trzecią, akredytowaną w jednym z krajów Unii Europejskiej. Daje to pewność, że rury i kształtki są najwyższej jakości.

2.3.

Kształtki z PEHD100

do montażu uzbrojenia, zmian kierunków oraz połączenia z istniejącą siecią.

2.4.

Piasek, żwir lub grys

 na podsypki i podłoże - winien odpowiadać PN-87/B-01100.
 na podsypkę filtracyjną
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-87/B-01100.

2.5.

Uzbrojenie sieci

2.5.1. Zasuwy kołnierzowe
z żeliwa sferoidalnego PN16

2.5.2. Teleskopowe obudowy trzpienia oraz skrzynki uliczne do zasuw
Wg PN-M-74081:1999.
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2.6.

Kształtki do połączeń

Trójniki żeliwne oraz inne kształtki nie ujęte powyżej z żeliwa sferoidalnego, stalowe konieczne do wykonania wodociągów.

2.7.

Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne

z wkładką metalową dla sieci wodociągowych.

2.8.

Tabliczki orientacyjne

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

2.9.

Beton zwykły

do wypełnienie przestrzeni
odpowiadać PN-88/B-06250.

pomiędzy

rurą

ochronną

i

przewiertową

powinien

2.9.1. Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać PN90/B-14501.

2.9.2. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

2.9.3. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711.

2.9.4. Kruszywo mineralne
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN86/B-06712.

2.9.5. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19701:1997.

2.9.6. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-B-19701:1997.

2.10. Inne kształtki
Nie ujęte powyżej z żeliwa sferoidalnego, stalowe, konieczne do wykonania węzłów technologicznych w studniach i komorach wodociągowych.

2.11. Składowanie materiałów na placu budowy
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

2.11.1.

Rury PE

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych oraz opadów atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C.
Rury PE należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach
o wysokości do 1,50 m.
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2.11.2.

Kształtki i armatura

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.

2.11.3.

Inne materiały

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający
dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy
dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych.

2.12. Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do budowy wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą
jakość robót.

3.1.

Do robót ziemnych i przygotowawczych

można stosować następujący sprzęt: piła do cięcia asfaltu, sprzęt do zagęszczania gruntu,
samochody samowyładowcze, koparki, spycharki, urządzenie przewiertowe.

3.2.

Do robót montażowych

można stosować:
 wciągarkę ręczną łańcuchową,
 dźwig,
 samochód skrzyniowy,
 urządzenia mechaniczne do cięcia rur,
 spawarki elektryczne,
 maszyna do przewiertów sterowanych
 wibratory,
 zgrzewarki,
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidziaST 05 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA
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nym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu;
 samochód skrzyniowy z dłużycą,
 samochód samowyładowczy,
 samochód dostawczy.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej.
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian
środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy
rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Dla
usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny
z drewna z gumy i innych materiałów.
Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami samowyładowczymi.
Rury ciśnieniowe do Φ500 mm włącznie są dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury
są dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierścieniami uszczelniającymi, które są wstępnie smarowane specjalnym smarem silikonowym o przedłużonej trwałości. Zarówno zakończenia kielichowe jaki "bose" końce rur są dodatkowo zaopatrzone w wieczka z tworzywa,
które skutecznie zabezpieczają wnętrze rury przed zabrudzeniem itp.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Prace wstępne

Ogólne zasady wykonania podano w ST-00 pkt. 5. „Wymagania Ogólne” Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem rurociągu bezwykopową metodą przewiertu sterowanego.
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są
lokalne warunki geologiczne.
Na podstawie ustalonej długość wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy zastosować wiertnice małe - wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m. Bardzo ważną
zaletą jest krótki czas realizacji przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz
kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kat
wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercącą, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy
i od tego, kto jest jej producentem.
Przy projektowaniu przyjęto kąt równy 30% (15°) dla uproszczenia obliczeń przyjmuje sie
1°= 2%. co można uzyskać niezależnie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu
nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych.
Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie.
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Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać - w zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy stosuje sie żerdzie
długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic małych, 3,00 – 3,50 m.
Mając zadana głębokość, kat wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy odległość, w jakiej należy ustawić wiertnice.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokości 2 – 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kat wyjścia utrzymywany jest z
reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania.
Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć
miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby
przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury.
Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można i cały odcinek rury przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
płuczki montowane sąprzeważnie na przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania
odpowiednich dojazdów.
Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu
czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową
sieci wodociągowej.
Technologia przebudowy sieci wodociągowej uzależniona jest od warunków technicznych
wydanych przez jej użytkownika.
Całość prac przy budowie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem użytkownika.
Dla zachowania ciągłości pracy sieci wodociągowej, kolizyjne odcinki należy przebudować
zachowując następującą kolejność robót:
 wybudować nowy niekolidujący odcinek wodociągu,
 wykonać połączenie nowego odcinka wodociągu z istniejącym przy zachowaniu ciągłości pracy sieci,
 zdemontować lub zamulić kolizyjny odcinek wodociągu.

5.2.

Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Rysunki i Dokumentacja Prawna.
Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót
należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia.
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

5.3.

Roboty ziemne - wykopy

Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:
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 w gruntach bardzo spoistych 2:1,
 w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1,
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
 w gruntach niespoistych 1:1,50
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejącej sieci wodociągowej. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach.
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.
Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z
których każda stanowi całość.
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian składa
się z trzech elementów:
 wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu,
 bali pionowych (nakładek),
 okrąglaków jako poprzeczne rozpory,.

5.4.

Odwodnienie dna wykopu

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą
występować trzy metody odwodnienia:
 powierzchniowa,
 drenażu poziomego,
 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Najczęściej stosowanym sposobem odwodnienia przy układaniu rur jest metoda odwodnienia powierzchniowego. Odpompowaną wodę należy odprowadzić poza teren budowy przewodem parcianym.

5.5.

Podsypka

Dla sieci wodociągowej o podłożu nie piaszczystym, należy wykonać podsypkę z piasku
zwykłego o grubości 20cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.
Dla rurociągu budowanego w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę filtracyjną ze
żwiru lub grysu z ułożeniem drenażu DN 50 do 80, oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu DN 500, w odległości co 50 m. Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompować i odprowadzić poza zakres robót.

5.6.

Roboty montażowe

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje przewód wodociągowy. Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na
prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie.
Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z wykonanymi Rysunkami. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpieST 05 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA
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niem do montażu rur.

5.6.1. Głębokość ułożenia przewodu
Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości przemarzania gruntu.
Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-B-10725:1997 należy zwiększyć o 0,40 m przykrycie wodociągu w stosunku do głębokości przemarzania hz a dla rur o DN powyżej 1000 mm
- o 0,20 m.
Dla głębokości przemarzania hz = 1,00 głębokość przykrycia h wynosi min: 1,40m.

5.6.2. Przygotowanie rur do układania
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur oraz izolacji rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu.

5.6.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym na trójnogu, a rury dużych średnic za pomocą dźwigu.

5.6.4. Układanie rur
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna
przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed
przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie,
rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub
kamienia.
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej
ułożonym odcinkiem rury.
Kształtki z żeliwa sferoidalnego
Kształtki żeliwne łączone na kołnierze skręcać zgodnie z zaleceniami producenta zwracając
szczególną uwagę na ułożenie uszczelki pomiędzy kołnierzami.

5.6.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
Zabezpieczenie przewodu w planie i w pionie należy wykonać zgodnie z Rysunkami, przy
czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać przy końcówkach, odgałęzieniach pod zasuwami a także na zmianach kierunku - dla przewodów z tworzyw sztucznych
przy zastosowaniu kształtek. Bloki oporowe na załomach dobierać zgodnie z BN-81/919205.

5.6.6. Uzbrojenie
Na montowanych zasuwach należy przedłużyć obudowy do poziomu terenu projektowanego
i zamontować skrzynki uliczne. Zasuwę należy ustawić na fundamencie betonowym niezależnie od rodzaju gruntu.
Zasuw zamontowanych w studniach lub w komorach umieścić na bloku podporowym betonowym. Na zasuwach zamontować obudowę sztywna i pokrętło.

5.6.7. Zaślepienia istniejących rurociągów
Istniejące rurociągi, które doprowadziły wodę do budynków ulegających wyburzeniom, będą poucinane i zaślepiane kołnierzami stalowymi spawanymi bądź przykręcanymi do kształtek żeliwnych.
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5.7.

Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu.

5.7.1. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej
- 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku
ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5kg.
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur stalowych, oraz nie
uszkodzić rur przewodowych. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie
po wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej. Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć dla wodociągów z rur z tworzyw sztucznych taśmę znacznikową z wkładką metalową.

5.7.2. Zasyp wodociągu do poziomu terenu
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęszczaniem
mechanicznym.
Pod drogami wykop należy zasypać piaskiem do poziomu podbudowy drogi z zagęszczeniem
lekkim sprzętem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z technologią robót
drogowych. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce odkładu.

5.7.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu
Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy
zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można
prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu.

5.7.4. Podłączenie do istniejącej sieci
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy prowadzić
pod nadzorem jej właściciela lub użytkownika. Podłączenie wybudowanego wodociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności.
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci wodociągowej oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy.

5.8.

Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach.
Przy braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych fi50mm i do nich przymocować
tabliczki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami S, norm i przepisów.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej,
którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.
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6.1.

Badanie zgodności z Rysunkami

Badanie zgodności wykonanych robót z Rysunkami następuje przez:
 sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone do
 Rysunków,
 sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane,
 sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty,
 sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podania na
planie budowy
 stałych punktów niwelacyjnych.

6.2.

Badanie materiałów

Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich
cech z wymaganiami określonymi w Rysunkach.

6.3.

Badanie wykonania wykopów

6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Rysunkach.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów
- wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym
sprzętem.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów
Przeprowadza się przez:
 pomiar nachylenia skarp z Rysunkami,
 sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne,
 pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m.

6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom:
 ma naturalną wilgotność,
 nie został podebrany,
 jest zgodny z określonym w Rysunkach.

6.3.4. Badanie grubości warstwy gruntu
struktury gruntu podłoża naturalnego

zapewniającej

nienaruszalność

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego
w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża
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naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1cm. Pomiar
należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.

6.4.

Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu

Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu oraz obliczenie różnicy wysokości
hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 5
cm dla każdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

6.5.

Badania w zakresie podłoża wzmocnionego

6.5.1. Badanie podłoża wzmocnionego
Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Rysunkami przez oględziny
zewnętrzne i pomiar grubości podłoża z dokładnością do 1cm. Pomiar należy wykonać w
trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodów oddalonych od siebie
co najmniej o 30 m.

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu. Pomiar należy wykonać w
trzech dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z dokładnością 1cm.

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku
Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy dokonać
pomiaru łatą celowniczą z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m.

6.6.

Badania w zakresie ułożenia przewodu

6.6.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu
Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na
1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10cm. Badanie przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu, od
przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczyć ±5cm. Pomiar należy przeprowadzić
w odległości co 30m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunków przewodu
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się
Badanie prawidłowości zabezpieczeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i porównanie z zabezpieczeniami ujętymi w Rysunkach.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne.
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6.6.7. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar:
 wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,
 zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,
 skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur,
Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30
m, z dokładnością do 10cm.

6.6.8. Badanie zabezpieczenia przed korozją
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia rur stalowych ochronnych przed korozją, wykonuje się przez oględziny zewnętrzne:
 izolację powierzchniową rury i złączy należy wyrywkowo opukać młotkiem drewnianym i stwierdzić czy izolacja przylega trwale do całej powierzchni,
 należy skontrolować styki i zmierzyć szerokość zakładów z dokładnością do 1cm.

6.7.

Badania w zakresie obiektów na przewodzie

Badania wykonania studni wodociągowych polegają na sprawdzeniu zgodności z Rysunkami, sprawdzeniu lokalizacji studni i komór wodociągowych, sprawdzeniu przejść rurociągów
przez ściany studni i komór, sprawdzeniu montażu przewodów i armatury, badaniu zabezpieczenia przed korozją przewodów i armatury.

6.8.

Badania w zakresie szczelności przewodu

Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykonane na manometrze, nie spadło w ciągu 30min. poniżej wartości ciśnienia próbnego.
6.8.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-B10725:1997.
Przewód nie może być zewnątrz zanieczyszczony.
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem. Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony
przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku nie powinny być instalowane
przed próbą szczelności hydranty, zawory i inna armatura za wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte, a dławiki odciągnięte w sposób zapewniający
ich całkowitą szczelność.
Przewidziane bloki oporowe powinny być wykonane. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, piasek
powinien być ubity dokładnie z obu stron przewodu. Każda rura powinna być w środku obsypana od góry piaskiem, za wyjątkiem złączy.

6.8.1. Ciśnienie próbne odcinka przewodu
Ciśnienie próbne przyjęto = 1,5 – 2,0 MPa, ciśnienie robocze = 0,6 - 1,2 MPa.

6.8.2. Opis badań
W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach w których może gromadzić się powietrze, należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia
powietrza.
Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki wodociągu należy zamontować trójnik
z manometrem oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej z
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kurkiem spustowym pod manometrem.
Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonego końca odcinka przewodu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu.
Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy zamknąć ich zawory.
Do niżej położonego końca odcinka wodociągu należy podłączyć pompę hydrauliczną i podtrzymywać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.
Po napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego, następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej.
Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ciśnienia
próbnego, następnie wyłączyć pompę hydrauliczną.
Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez
30 min. sprawdzać, czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Należy jednocześnie obserwować przewód i złącza.

6.9.

Próba szczelności całego przewodu

Próba szczelności całego przewodu wykonać wg procedur zawartych w PN-B-10725:1997.

7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1 metr budowanej sieci wodociągowej.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka
przewodu.
Przedłożone dokumenty:
 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów materiałów,
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych elementów robót,
 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.
 Karty zasuw z dokładnym domiarem do punktów stałych.

8.2.

Zapisywanie i ocena wyników badań

8.2.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu,
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób
trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania.

8.2.2. Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie,
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli
którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawić do ponownych badań.
ST 05 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA

18

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów budowanej sieci wodociągowej
każdej średnicy i materiału rur.
Cena wykonania robót obejmuje:
 roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 koszt materiałów,
 wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych,
 wykonanie i umocnienie ścian wykopu,
 odwodnienie wykopu,
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie przewiertów pod drogą,
 obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem,
 ułożenie rur wodociągowych, próby szczelności oraz dezynfekcję, płukanie,
 włączenie do sieci,
 montaż armatury wodociągowej oraz wszelkich kształtek w studniach, komorach oraz
na włączeniach do istniejącej sieci wodociągowej,
 zasypanie wykopu,
 odwóz nadmiaru ziemi,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy,
 koszt wody spuszczanej z sieci dla wykonania przebudowy wraz z kosztem jej
odprowadzenia do naturalnych odbiorników lub istniejącej kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-10725:1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01700:1999
Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-87/B-01060
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
PN-89/H-02650
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-89/M-74091
Armatura przemysłowa Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1
MPa.
PN-M-74081:1999 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-EN-10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie
wymagań B
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne.
PN-93/C-89218
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
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PN-70/H-97051
PN-70/H-97052
PN-72/B-8971-05
PN-93/C-89218
BN-77/8971-07

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych.
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym

10.2. Inne dokumenty


Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985
r.
 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r z
późniejszymi zmianami.
 Ustawa z dn. 27.07.2001r, o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129
25.08.1994 poz.1439 z 2001 r.
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U.Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999).
 Katalogi Producentów rur ciśnieniowych do budowy sieci wodociągowych posiadających
 Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 WARUNKI TECHNICZNE COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociągowych.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
 Katalogi Producentów podziemnych taśm ostrzegawczych (instalacja i zastosowanie)
posiadających. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Katalogi
Producentów „Elementów do rurociągów (Płozy i manszety)” posiadających Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 Katalogi Producentów „Materiałów antykorozyjnych" posiadających Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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