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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

obiektów sieciowych – studni, pompowni, stacji próżniowo tłocznej  w ramach kontraktu 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

mieście Oława”, Zadanie 1: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy 

Nowy Otok”, „Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Nowy Otok Wschód”.   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia na terenie dzielnicy 

Nowy Otok w Oławie robót związanych z wznoszeniem obiektów sieciowych dla 

projektowanych rurociągów sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, podciśnieniowej oraz 

sieci wodociągowej.  

Obiektami sieciowymi są: 

1. Obiekty na przewodach grawitacyjnych: 

 studzienki przełazowe betonowe (zadanie 1 i 2) 

 studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych (zadanie 1)  

2. Obiekty na przewodach tłocznych: 

 studnie betonowe rewizyjne (zadanie 1) 

 studzienka pomiarowa (zadanie 1) 

3. Obiekty na przewodach podciśnieniowych: 

 studnie zaworowe-zbiorcze z betonu (zadanie 1) 

 zbiornik podciśnieniowy (zadanie 1) 

 stacja próżniowo tłoczna (zadanie 1) 

1.3 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r: 

 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektromagnetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 

terenu. 

1.4. Określenia podstawowe  
 

Kanalizacja sanitarna - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych). 

Kolektor grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Zasuwa - Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 

zamontowane na sieciach. 
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Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Rura ochronna - Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 

terenową. 

Przeszkody - Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji. 

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty należące do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, a 

nie będące rurociągami – studnie włazowe, studnie niewłazowe, pompownie, zbiorniki itp. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 

przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi 

wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.2.1. STUDNIE Z KRĘGÓW BETONOWYCH 

Należy stosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min C35/45 wg PN-

EN 206-1:2003 i nasiąkliwości min. 4% według PN-EN 206-1:2003,  mrozoodporności 

F150. Elementy studzienek stanowią: 

 dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 

 kręgi betonowe o średnicy od 1000, 1200 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004, 

 płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy 

 pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm. 

Studnie powinny spełniać poniższe wymagania: 

 elementy łączone na uszczelki wykonane z elastomeru z podwójną wargą (nie 

dotyczy pierścieni dystansowych), 

 w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji stopnie lub klamry 

złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciężkiego żeliwne lub stalowe 

powlekane , antypoślizgowe, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w 

odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm lub osadzone w 

układzie drabinkowym. 

 przejścia szczelne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu.  
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 właz żeliwny wg normy PN-EN 124:2000, klasa min. D400 na zatrzask z uszczelką 

gumową bezpośrednio montowany na płycie stropowej studni. 

2.2.2. STUDNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH  

Należy stosować studzienki niewłazowe: 

 wykonane zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,  

 średnica wewnętrzna komina 425 mm,  

 trzon studzienki z rury karbowanej,  

 kineta wykonana z PP wraz z uszczelkę o spadku dna 1,5%,  

 zwieńczenie studni: właz żeliwny klasy D400 wsparty na rurze teleskopowej,  

 rura teleskopowa połączona na uszczelkę z trzonem studni (zgodnie z norma PN-EN 

124:2000). 

2.2.3. STUDNIE ZBIORCZO ZAWOROWE 

Należ stosować studzienki: 

 prefabrykowane, monolityczne, żelbetowe studnie z płytą przykrywającą i włazem 

kanałowym typu ciężkiego kl. D400 na zatrzask z uszczelką gumową wg PN-EN 124 

bezpośrednio montowane na płycie stropowej studni, 

 nie dopuszcza się stosowania studni z kręgów betonowych, 

 studzienki zaworowe winny być wodoszczelne 

 właz studni zbiorczej powinien być zamontowany w sposób uniemożliwiający dopływ 

wód powierzchniowych. 

 zainstalowane zawory opróżniające, wykonane z polipropylenu wzmocnionego 

włóknem szklanym, sterowane mechanizmem pneumatycznym. Zawory tłokowe 90 

mm. wyposażone w moduł umożliwiający elektroniczne monitorowanie i wizualizację 

pracy. Zawory winny być montowane z godnie z warunkami technicznymi podanymi 

przez producenta.  

 otwory w ściankach studni na kanały grawitacyjne i przewody podciśnieniowe 

uszczelnione uszczelką gumową, 

 przejścia na wentylację i elektrykę 

 

2.2.4. POMPY  

 Pompy winny być pompami o swobodnym przepływie i posiadać wirnik otwarty 

gwarantujący pracę bez zatykania się . 

 Wirnik pompy co najmniej z żeliwa szarego. 

 Obudowa pompy i silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego z pokryciem 

antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych lub ze stali nierdzewnej.  

 Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

 Wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien posiadać 

uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, z węglika, pracującym 

w obu kierunkach obrotu i chłodzony olejem ze wspólnej komory. 

 Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej powinna być wypełniona 

olejem nie zmieniającym właściwości w okresie eksploatacji między wymianami. 

 Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach nie wymagających dodatkowego 

smarowania ani regulacji. 
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 Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji F,  

 W przepompowniach sieciowych zasilanie prądem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz, 

maksymalne obroty do 1500 obr./min. 

 Silnik pompy powinien posiadać układ kontroli temperatury uzwojenia, odłączający 

pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. 

 Silnik powinien mieć czujnik wilgotności w komorze silnika. 

 Wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika przed 

przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku 

uszkodzenia płaszcza kabla czy izolacji przewodu. 

 Pompa powinna być wyposażona w kabel długości dopasowanej do warunków 

zabudowy tak by sięgał do skrzynki sterowniczej bez łączenia. 

 Serwis pomp w przeciągu 48 h  

2.2.5. ZBIORNIK PODCIŚNIENIOWY 

Należy wykonać zbiornik   podciśnieniowy  podziemny, o całkowitej pojemności  ok. 16 

m3, jako zbiornik stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie z zewnątrz i od wewnątrz 

powłokami epoksydowymi odpornymi na działanie ścieków, zagłębiony w gruncie, 

stojący na uprzednio przygotowanym fundamencie żelbetowym, płyta 3,6x3,6m. 

 

2.2.6. ORUROWANIE I ARMATURA W STUDNIACH, STACJI PRÓŻNIOWO TŁOCZNEJ 

 

 

2.2.6.1 Przewody z tworzyw sztucznych 

Rurociągi wewnątrz stacji próżniowo tłocznej i studni zbiorczych należy wykonać z rur PE 

i PVC o średnicach Dz 75-160. Na przewodach przed każdym przejściem przez podłogi 

przewidziano kołnierze. Przewody mocowane będą do ścian za pomocą typowych 

obejm.  

 

2.2.6.2 Zasuwy 
 

Zasuwy kołnierzowe PN 16 bar, bezdławikowe, z miękkim uszczelnieniem klina. Wymagania: 

 korpus, pokrywa, klin żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563) 

 trzpień stal odporna na korozję nie gorsza niż 1.4021 (wg PN-EN 10088) 

 klin nawulkanizowany na całej powierzchni, 

 pokrywa i korpus wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane, 

 uszczelnienie trzpienia uszczelką typu o-ring, 

 trzpień łożyskowany z walcowanym gwintem. 

2.2.6.3 Przepływomierz 

Przepływomierz elektromagnetyczny –w studni pomiarowej (Zadanie1): 

 średnica – DN150; 

 zasilanie 230V, 50Hz; 

 temperatura pracy: -20 ÷ +60°C. 
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2.2.6.4 Zawory zwrotne kulowe 

Wymagania dla zaworów zwrotnych: 

 korpus i kula – żeliwo szare, 

 uszczelnienie PTFE 

 śruby i nakrętki stal odporna na korozję 

 połączenia kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999 

 długość zabudowy wg PN-EN 558-1. 

 

2.2.6.5 Zawory opróżniające 

Wymagania dla zaworów opróżniających: 

 średnica nominalna - 90 mm (3”)  

 typ zaworu: zawór -  tłokowy z odkręcaną głowicą 

 materiał - polipropylen wzmocniony włóknem szklanym lub materiał o cechach 

równoważnych 

 sterownik - pneumatyczny, wykonany z przezroczystego materiału 

 wyposażenie - programowalny czujnik indukcyjny do monitorowania pracy zaworu 

 

2.2.6.6 Armatura odcinająca i elementy wyposażenia ze stali kwasoodpornej  

Armatura odcinająca i elementy ze stali odpornej na korozję nie gorszej niż stal 1.4301 wg 

PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

2.2.7 BETON 

Beton hydrotechniczny C35/45 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 

Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 

1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.2.8 MATERIAŁ NA PODSYPKĘ, OBSYPKĘ I ZASYPKĘ WSTĘPNĄ 

Piasek, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstępna powinien spełniać 

przede wszystkim następujące wymagania:  

 nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 

 nie powinien być zmrożony, 

 nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 

materiału. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 żuraw samochodowy do 4 T, 

 urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 

 ubijak spalinowy 200 kg. 

Uwaga: 

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód skrzyniowy do 5 -10 T. 

 ciągnik kołowy 29-37 T 

Uwaga:  

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je 

zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

 

Obiekty sieciowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi 

przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegółowymi. 

5.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE 

Prace przygotowawcze i roboty ziemne związane z wykonaniem zewnętrznych systemów 

kanalizacyjnych wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01 „Przygotowanie i 

zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne”. 
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Przed zamówieniem studni wykonawca zaktualizuje rzędne terenu podane w projekcie 

budowlanym oraz kąty wlotów i wylotu kanałów w stosunku do osi studzienek. 

Zasypkę pod studnie, pompownie, należy wykonać z piasku lub pospółki zagęszczając 

mechanicznie warstwami 20 do 30 cm do wskaźnika zagęszczenia IS=0,97.  

5.2.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW 

Podczas robót zabezpieczyć drzewa zlokalizowane w odległości 2,5 m od projektowanych 

obiektów zgodnie z wytycznymi podanymi w ST-01 „Przygotowanie i zagospodarowanie 

terenu. Roboty ziemne”. 

5.2.3. POSADOWIENIE I WZNOSZENIE OBIEKTÓW SIECIOWYCH 

Posadowienia i wznoszenie obiektów należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, 

wymaganiami norm PN-EN 1610:1997, PN-B-10729, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL, 

wytycznymi producentów i wytycznymi niniejszej ST. 

Obiekty sieciowe należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w ST-00 „Przygotowanie terenu i roboty ziemne”. 

Dla obiektów wykonywanych w gruncie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać 

obniżony poziom wody gruntowej do momentu pełnego obsypania gruntem. 

5.2.4. STUDNIE BETONOWE 

 

Studnie z kręgów żelbetowych posadowić na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz 

podbudowie z betonu klasy B7,5 grubości 15 cm.    

Podstawową dymensją studni z kręgów betonowych  na odcinkach sieci grawitacyjnej jest 

średnica wewnętrzna DN1000 mm, na kanale tłocznym (studnie rewizyjne) DN1200.   

Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 zgodnie 

z wymaganiami punktu 2.2.1 niniejszej ST. Podstawa studzienki ma być elementem 

prefabrykowanym betonowym stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 

Dno kinety studzienki, wykończone standardowo, musi posiadać wyprofilowanie 

zapewniające prawidłowo ukierunkowany przepływ ścieków na kanale głównym oraz z 

podłączeń bocznych i odejść do granic posesji.  

Komora robocza i komin włazowy powinny być wykonane z kręgów betonowych. Montaż 

wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Elementy łączyć za pomocą uszczelek 

gumowych wykonanych specjalnie dla łączenia prefabrykatów. Podczas montażu pokryć 

samarem poślizgowym zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczanej na dolnym 

elemencie studzienki i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni 

nakładanego na uszczelkę  

Dla studni kaskadowych kaskady mogą być wykonywane fabrycznie lub indywidualnie – w 

każdym przypadku jako zewnętrzne. Grubość obetonowania kształtek 15 cm, beton klasy 

C12/15. 

W podstawie studzienki oraz w odpowiednich kręgach powinny być fabrycznie osadzone 

przejścia szczelne uniemożliwiające infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. 

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe 

wykonane z materiałów zgodnych z niniejszą ST. 
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Zwieńczenie studzienek wykonać w postaci włazu kanałowego o średnicy 600 mm typu 

ciężkiego klasy D400 z zamkiem lub przykręcany na śruby.   

W przypadku studni w drogach nie utwardzonych należy właz zrównać z poziomem terenu 

i wybrukować wokół w postaci kwadratu o wymiarach 120×120 cm na zaprawie 

cementowej. Studzienki w terenie zielonym należy wynieść 15 cm ponad teren i 

obrukować na zaprawie cementowej. 

Przejścia przez ściany studni powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. 

 

5.2.5. STUDZIENKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH  

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 15 cm, a w gruncie 

nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem.  

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 

a) kinety rozdzielczej, 

b) rury członowej, 

c) teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą. 

Studzienki zaprojektowane zostały jako nieprzełazowe. Połączenie rur ze studzienką jest 

analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych elementów 

pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop 

zasypać warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy 

zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. 

Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić 

przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu drogowego. 

Należy wykonać studnie o średnicy wewnętrznej 425 mm z włazem żeliwnym D400 

prefabrykowane kinety systemowe z PP, karbowaną rurą kominową oraz z rurą 

teleskopową montowaną na uszczelkę. 

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta.  

5.2.6. STUDZIENKI ZBIORCZE ZAWOROWE  

Studnie należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz podbudowie z 

chudego betonu gr. 15 cm.    

Studnie zbiorcze należy wykonać o przekroju kwadratowym, z wymiarem zewnętrznym 

DN 1060. Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych, monolitycznych z betonu 

C20/25 zgodnie z wymaganiami punktu 2.2.1 niniejszej ST.  

Nie dopuszcza się stosowania studni z kręgów betonowych. Studzienki zaworowe winny 

być wodoszczelne.  

Studnie należy przykryć płytą przykrywającą i włazem kanałowym typu ciężkiego kl. D400, 

montowanym na zatrzask z uszczelką gumową wg PN-EN 124 bezpośrednio na płycie 

stropowej studni Właz studni zbiorczej powinien być zamontowany w sposób 

uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych. 

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe 

wykonane z materiałów zgodnych z niniejszą ST. 
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Przejścia przez ściany studni powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. 

Do studzienki nie doprowadza się energii elektrycznej. 

W studzienkach zbiorczych należy zainstalować zawory opróżniające, tłokowe 90 mm o 

wolnym przelocie dla kuli 78 mm. W skład wyposażenia zaworu wchodzi moduł 

umożliwiający elektroniczne monitorowanie i wizualizację jego pracy. 

Zawory winny być montowane z godnie z warunkami technicznymi podanymi przez 

producenta.  

5.2.7. STACJA PRÓŻNIOWO TŁOCZNA 

a) Pompy próżniowe 

Głównym urządzeniem technologicznym będzie zestaw trzech pomp próżniowych z 

pierścieniem olejowym o parametrach: wydajność nie mniejsz niż Q = 250 m3/h,   moc 

znamionowa nie większa niż N = 5,5 kW 

Przewidziano jednoczesną pracę dwóch pomp, trzecia pompa będzie rezerwowa. 

Projektowane pompy należy umieścić  budynku na fundamencie o wysokości  30 cm. 

 

b) Zbiornik podciśnieniowy 

Należy wykonać zbiornik   podciśnieniowy  podziemny   o   średnicy  2600  mm, 

wysokości 3500 mm.  Całkowita pojemność zbiornika wynosi ok. 16 m3.  

Zbiornik zaprojektowano jako stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie z zewnątrz i od 

wewnątrz powłokami epoksydowymi odpornymi na działanie ścieków, zagłębiony w 

gruncie, stojący na uprzednio przygotowanym fundamencie żelbetowym blokowym z 

betonu C20/25  w   kształcie prostopadłościanu  o wymiarach 3,60 x 3.60 m grubości 0.5 

m. Fundament posadowiony jest na podłożu z chudego betonu B-10 grubości 15 cm. 

Rzędna posadowienia góry fundamentu - 127.60 m npm. 

Zbiornik wyposażono w następujące króćce: 

króćce dla przewodów doprowadzających ścieki z kanalizacji podciśnieniowej 

DN250 szt.. 2 => PE dn 225 mm 

DN 200 szt. 1 => PE dn 160 mm 

DN 125 szt. 1 => PE dn 110 mm 

króciec dla przewodu powietrza pomp próżniowych DN200 szt. 1, 

króciec dla przewodu tłocznego z pomp tłocznych DN150 szt.1 

 

d) Pompy tłoczne 

Pompy tłoczne będą transportowały odbierane ścieki ze zbiornika podciśnieniowego do 

kanału tłocznego KC-3.  

W zbiorniku podciśnieniowym zamontowane będą pompy ściekowe zatapialne  

o parametrach: 

• wydajność Q =10,0 l/s, 

• wysokość podnoszenia H= 15,0 m, 

• moc max N = 5 kW.  
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e) Rurociągi wewnątrz stacji 

Przewody należy wykonać z rur PE i PVC o średnicach: DN160 i DN80. 

Na przewodach o średnicach DN160, przed każdym przejściem przez podłogi 

przewidziano kołnierze. Wszystkie elementy specjalne (kolanka, trójniki itp.) muszą być 

zabezpieczone przed korozją. 

Przewody mocowane będą do ścian za pomocą typowych obejm, w sposób 

zapobiegający zwisaniu, drganiom, umożliwiający odpowietrzanie, i opróżnianie.  

 

f) Wentylacja 

Do nawiewu świeżego powietrza do pompowni przewidziano jedną czerpnię 

wentylacyjną nawiewną o wymiarach 500 x 200 mm zamontowaną na ścianie budynku. 

Usuwanie ciepłego powietrza odbywać się będzie mechanicznym wentylatorem 

ściennymi o wydajności 1510 m3/h,  sprężu 200 Pa i mocy nie więcej niż 110 W.  

Wentylator zamontowany będzie w otworze w ścianie na wysokości 2,5  m nad 

poziomem terenu. Wentylator i czerpnia ścienna wyposażona będzie w automatyczne 

klapy otwierające się w momencie uruchomienia wentylatora. 

Uruchomienie wentylacji mechanicznej następuje automatycznie. Wentylatory 

sterowane za pomocą czujników temperatury. Próg włączenia + 35°C. 

Budynek pompowni próżniowo - tłocznej ogrzewany będzie przy pomocy grzejników 

elektrycznych wyposażonych w termostaty utrzymujące żądaną, temperaturę w 

pomieszczeniu, tj. + 8°C. 

Do ogrzewania pomieszczenia zastosowano grzejnik elektryczny konwekcyjny o mocy 

1500 W. 

Grzejnik zamocowany będzie na stałe do ściany. Zasilanie grzejnika wg projektu 

instalacji elektrycznej. 

 

 

g) Studzienka pomiarowa 

Zadaniem studzienki pomiarowej jest pomiar objętości pompowanych ścieków ze stacji 

próżniowo-tłocznej. Pomiar ścieków odbywać się będzie za pomocą przepływomierza 

elektromagnetycznego DN 150 .  

Studzienka została zaprojektowana jako prefabrykowana, żelbetowa z typowych kręgów. 

Przyjęto średnicę wewnętrzną 1000 mm. W skład studzienki wchodzą: 

 część denna zbiornikowa o wysokości zewnętrznej 1000 mm,  

 krąg wysokości 250 mm, 

 płyta pokrywowa z otworem na właz,  

 właz kanałowy żeliwny ∅600 typu ciężkiego kl. D400 na zatrzask z uszczelką 

gumową wg PN-EN 124, 

 Przepływomierz elektromagnetyczny 

 Przejścia szczelne dla rur PE, przewodu sygnałowego, stopnie złazowe żeliwne, 

mocowanie przewodu, przewód sygnałowy. 
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h) Biofiltr 

W celu dezodoryzacji powietrza odsysanego ze zbiornika podciśnieniowego 

zaprojektowano biologiczny filtr powietrza. Filtr umieszczony będzie obok budynku 

pompowni. Projektowany filtr to szczelny zbiornik żelbetowy o wymiarach w planie 3,0m 

x 4,0 m i głębokości 1,50m. Ściany zbiornika należy wynieść 0,2 m ponad powierzchnię 

terenu. Dno zbiornika wyprofilowano ze spadkiem w kierunku odpływu. Filtr wypełniony 

będzie warstwą kory sosnowej z bioaktywatorami, ułożonej na ruszcie z kraty WEMA. 

Ruszt należy wykonać z ocynkowanej kraty WEMA o rozmiarach oczek 40x40 mm 

przykrytej siatką PVC o oczkach 2,0 mm Na warstwie filtracyjnej przewidziano ułożenie 

siatki z tworzywa zabezpieczającej przed wywiewaniem materiału filtracyjnego przez 

wiatr. 

i) Zagospodarowanie terenu stacji 

Budynek stacji próżniowo-tłocznej wykonać jako obiekt jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony o rzucie poziomym w kształcie prostokąta o wymiarach 

zewnętrznych 10,0 x 4.20 m z dachem czterospadowym/typu kopertowego/ krytym 

blachodachówką.  

Dane techniczne budynku: 

• Powierzchnia zabudowy 42,00 m2 

• Powierzchnia użytkowa 31,65 m2 

• Kubatura budynku  160,00 m3 

 

Dojazd do stacji próżniowo-tłocznej zapewniony jest ulicą Szmaragdową - drogą gminną 

(o nawierzchni umocnionej). Dojście do budynku stacji wykonać chodnikiem o 

szerokości 1,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. grub. 6,0 cm, droga o szerokości 4.0 

m z betonowych płyt ażurowych o grubości 8cm. Teren stacji próżniowo-tłocznej wraz z 

obiektami towarzyszącymi należy ogrodzić w całości parkanem z siatki stalowej 

powlekanej, rozpiętej na wbetonowanych słupkach stalowych z rur. Wysokość 

ogrodzenia wynosi 1.5 m. 

W trakcie realizacji ogrodzenia wykonać bramę wjazdową i furtkę z siatki stalowej w 

ramie z kątownika. Szerokość bramy 4,0 m. furtki  1.0 m. Łączna długość ogrodzenia 

wynosi 108 m. Przewiduje się w celu podniesienia estetyki obiektu wysadzenie wzdłuż 

wewnętrznej strony ogrodzenia terenu stacji pasa zieleni w postaci żywopłotu lub 

drzewek iglastych. Ponadto na terenie działki w miejscach wolnych od urządzeń należy 

wykonać   trawniki   wraz   z nasadzeniami krzewów ozdobnych- /iglastych/. 

 

5.3. Szczegółowe ustalenia zakresu wykonania robót w dzielnicy Nowy Otok 

5.3.1. STUDNIE POŁĄCZENIOWE, PRZELOTOWE I KASKADOWE 

W dzielnicy Nowy Otok należy wykonać: 

Zadanie 1 

• studnia betonowa DN 1200 mm  - rewizyjna   5 szt. 

• studnia betonowa DN 1000 mm    101 szt. 

• studnia tworzywowa DN 425 mm  - inspekcyjna  10 szt. 

• studnia betonowa DN 1000 mm – pomiarowa  1 szt.  
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• studnia betonowa zbiorczo-zaworowa   101 szt. 

Zadanie 2 

• studnia betonowa DN 1200 mm – kaskadowa  41 szt.  

• studnia betonowa DN 1200 mm   59 szt. 

 

 

5.3.2. STACJA PRÓŻNIOWO TŁOCZNA 

Zakres wykonania i odbioru stacji próżniowo tłocznej obejmuje: 

 dochodzące kolektory podciśnieniowe, 
 wychodzący kolektor tłoczny, 
 zbiornik podciśnieniowy, 
 pompy próżniowe i tłoczne 
 orurowanie i armaturę, 
 sterowanie i monitornig 

 

Budynek stacji próżniowo-tłocznej stanowi obiekt jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony o rzucie poziomym w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 

10,0 x 4.20 m 

Należy wykonać zbiornik podciśnieniowy prefabrykowany w wykonaniu szczelnym 

z betonu z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych podłoża, posadowiony na 

fundamencie żelbetowym gr. 50 cm, ułożonym na podłożu z chudego betonu C8/10 o 

grubość warstwy betonu 15 cm. 

Zadaniem pompowni próżniowo - tłocznej jest utrzymanie zadanego podciśnienia w sieci 

w przedziale 50-60 kPa (40-50 kPa ciśnienia absolutnego) oraz przyjęcie i przetłoczenie 

dopływających ścieków. Schemat funkcjonalny przedstawia się następująco: mieszanina 

ścieków z powietrzem przewodami podciśnieniowymi dopływa na teren pompowni do 

zbiornika podciśnieniowego; powietrze z górnej części zbiornika jest odsysane przez 

pompy próżniowe i wydmuchiwane do atmosfery poprzez filtr powietrza umieszczony na 

zewnątrz budynku pompowni; ścieki gromadzone w dolnej części zbiornika są czerpane 

przez pompy tłoczne i przetłaczane dalej do pompowni zlokalizowanej przy ul. 

Kutrowskiego. 

Podstawowe wyposażenie stacji stanowić będą 3 pompy próżniowe umieszczone w 

budynku na fundamencie o wysokości  30 cm.  

Poniżej zestawiono charakterystyczne dane dla pomp: 

 

• Średnica wewnątrz zbiornika – 2600 mm, 

• Wysokość zbiornika – 3500 mm, 

• Średnica armatury i orurowania – Dz 40 – 160 mm, 

• Moc pojedynczej pompy próżniowej – nie więcej niż 5,5 kW 

• Moc pojedynczej pompy tłocznej – max 5 kW 

• Wydajność  pompy próżniowej – Q = 250 m3/h 

• Punkt pracy pompy tłocznej – Q =10,0 l/s, H= 15,0 m, 

• Średnica rurociągu tłocznego – DN160. 
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Pomiar przepływu dokonywany będzie w studzience pomiarowej za pomocą 

przepływomierza elektromagnetycznego. Sterowanie stacji próżniowo tłocznej stanowi 

odrębną specyfikację ST-07. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. MATERIAŁY 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych 

zamieszczonych w punkcie 10 ST. 

6.2.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 

podstawę odbiorów Robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 

PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w 

szczególności: 

 sprawdzenie szerokości wykopu, 

 sprawdzenie głębokości wykopu, 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

 sprawdzenie szalowania wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

 sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych,  

 sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej, 

 badanie szczelności studni – próba zgodna z PN-B-10729:1999, 

 badanie szczelności zbiorników – próba zgodna z PN-B-10702 

 badanie rentgenem spawów elementów przepompowni. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 

jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

7.1. Jednostki obmiaru 

 kpl dla wykonania studni kanalizacyjnych i pompowni, z wyodrębnieniem 
wg rodzajów, materiałów i wymiarów. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.  

8.2. Zasady szczegółowe 

Odbiory techniczne  

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót, a w szczególności robót 

podlegających zakryciu. 

W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 

 sprawdzenie prawidłowości montażu, 

 sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia przewodu,  

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury w pompowni 

ścieków,  

 przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  

 wykonanie rozruchu przepompowni ścieków.  

 Przed przekazaniem pompowni do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, 

który polega na: 

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania 

zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, 

protokołów z prób szczelności oraz protokołów z uruchomienia przepompowni, 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 
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• sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania 

elementów. 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 

protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 

ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 

ich zakończenia. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

Jeżeli nie podano inaczej cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje koszty: 

 prac pomiarowych i przygotowawczych, 

 zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania 

wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 dostarczenie niezbędnego sprzętu i urządzeń do wykonania robót oraz ich 

składowanie i zabezpieczenie, 

 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót z usunięciem materiałów 

zbędnych oraz wznowienie znaków granicznych, 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie 

 

Ceny poszczególnych jednostek obmiarowych poza tym obejmują: 

 

Dla wykonania studzienek kanalizacyjnych: 
 przygotowanie podłoża w niezbędnym zakresie, 
 montaż elementów studzienek wg zaleceń producentów lub projektu, 

łącznie z wykonaniem kinet i założeniem stopni złazowych, 
 wykonanie izolacji w niezbędnym zakresie, 
 zamknięcie pokrywami z ewentualnym założeniem pierścieni 

odciążających oraz montażem włazów o odpowiedniej nośności, 
 obrukowanie włazu 

 
Dla wykonania pompowni: 

 przygotowanie podłoża w niezbędnym zakresie (wykopy i ewentualna 
wymiana gruntów rozliczane odrębnie), 

 montaż elementów prefabrykowanych pompowni wg zaleceń 
producentów lub projektu, włącznie z pokrywami i ewentualnymi 
pierścieniami dystansowymi, 

 wykonanie izolacji w niezbędnym zakresie, 
 montaż wyposażenia technologicznego (w tym prowadnic i stóp 

sprzęgających pomp, orurowania, armatury, wyposażenia pomocniczego 
jak elementy wentylacji, włazy, drabinki, zamknięcia, 
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 uruchomienie i rozruch pompowni w niezbędnym zakresie, określonym 
przepisami 

 obrukowanie włazu 
 
 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne 

PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 295-4:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i 
elementów zamiennych 

PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia 
do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 206-1 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 

PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

oraz inne obowiązujące PN. 

10.2. Inne 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, wrzesień 2001r 

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r 


