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1. WSTĘP 
1.1. UWAGA 

  Użyte w niniejszej dokumentacji typy urządzeń i nazwy producentów z punktu widzenia 
prawa budowlanego należy traktować, jako przykładowe. W procesie realizacji z punktu 
widzenia technicznego jak i z uwagi na procedury wyboru wykonawcy dla zamówień 
publicznych możliwy jest przypadek zastosowania urządzeń i materiałów innej firmy. Powinny 
to jednak być urządzenia i materiały równorzędne technicznie, o takich samych lub 
analogicznych parametrach i standardzie jakościowym nie gorszym niż reprezentują 
urządzenia dobrane w poszczególnych załącznikach składających się na dokumentację 
przetargową.  

 Rozwiązania materiałowe planowane w dokumentacji przetargowej należy traktować, jako 
założenia. Podawane rozwiązanie materiałowe, należy traktować, jako jedno z możliwych, 
zwłaszcza w sytuacji dużej różnorodności ofert na rynku instalacyjnym. Pod względem 
technicznym jak i wymogów Prawa Budowlanego dopuszcza się przyjęcie innych materiałów 
dla poszczególnych sieci pod warunkiem równorzędności rozwiązania. Przy zmianie rodzaju 
materiału pozostałe parametry renowacyjne (wymiary wewnętrzne, klasa itp.) powinny zostać 
niezmienne lub analogiczne. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru bezwykopowych robót renowacyjnych kanalizacji sanitarnej w ramach 
realizacji zadania p.n.: 
 

„Kamerowanie i bezwykopowa renowacja rękawami sieci kanalizacji sanitarnych                 
w Węgorzewie” 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 

1. Wykonaniu wstępnej inspekcji telewizyjnej (kamerowania), czynnych sieci kanalizacji 
sanitarnych zlokalizowanych w ulicach: Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej, Krótkiej, 
Reymonta i Przemysłowej o łącznej długości 2 015 m na terenie miasta Węgorzewa 
wraz z przedstawieniem nagrań na nośniku cyfrowym i ze sporządzeniem opisu 
monitorowanych odcinków w formie papierowej. Celem przeprowadzonego monitoringu 
ma być lokalizacja trójników i różnego rodzaju wykrytych uszkodzeń rurociągów oraz 
studni, podlegających naprawie. 

2. Wykonaniu zadymiania w/w sieci kanalizacyjnych o łącznej długości 2 015 m przy 
użyciu generatora nietoksycznego dymu w celu wykrycia nielegalnych podłączeń 
odpływów z rynien i wpustów deszczowych do kanalizacji sanitarnej. 

3. Wykonanie bezwykopowej renowacji uszkodzonych odcinków monitorowanych sieci 
kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu rękawów nasączonych żywicą. 

4.  Bezwykopowa naprawa uszkodzonych studni od wewnątrz przy użyciu specjalnych 
okładzin i chemii budowlanej. Wykonawca będzie mógł przystąpić do renowacji 
sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej po uprzednim przedstawieniu zapisów              
z inspekcji wstępnej inwestorowi i uzgodnieniu z nim odcinków sieci oraz studni 
objętych naprawą. 
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5. Wykonanie powykonawczej inspekcji telewizyjnej (kamerowania), poddanych 
renowacji odcinków sieci kanalizacyjnej z przedstawieniem zapisów z inspekcji na 
nośniku cyfrowym i ze sporządzeniem opisu monitorowanych odcinków w formie 
papierowej. 

 
1.3   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Zakres robót obejmuje renowację kanałów sanitarnych DN 150 mm, DN 200 mm, oraz 
DN 250 mm przy pomocy technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączanego żywicami, 
utwardzanego termicznie wraz z renowacją wlotów przyłączy kanalizacyjnych oraz studni 
kanalizacyjnych. 
 
Prace powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie                 
w renowacji bezwykopowej rurociągów.  
 
1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                          
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
przetargową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i poleceniami inwestora. 

 
2 MATERIAŁY 
2.1  Materiały do renowacji rurociągów 
 Do renowacji kanałów należy stosować rękaw z włókniny poliestrowej nasączony 
żywicą poliestrową instalowany metodą inwersji (odwrócenia). Związane jest to z nieliniowym 
ułożeniem przewodu, jego lokalnymi zaniżeniami i infiltracją wód gruntowych. Metoda instalacji 
rękawa poprzez inwersję przy zastosowaniu wody do instalacji i utwardzania, 
charakterystyczna jest dla rękawów z włókniny poliestrowej. Umożliwia ona prawidłowe 
ułożenie się rękawa, wypchnięcie ewentualnej wody/ ścieków z kanału w trakcie instalacji oraz 
równomierne i właściwe utwardzenie rękawa. Ponadto parametry rękawów z włókniny 
poliestrowej, ich elastyczność i możliwość dostosowania się do zmiennych warunków wodnych 
dają gwarancję prawidłowego i optymalnego wykonania robót. Należy stosować elastyczny 
rękaw wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywice, pokryty 
elastyczną powłoką poliuretanową, polipropylenową lub polietylenową. Włóknina powinna być 
nasączona żywicami poliestrowymi. Niedopuszczone jest zastosowanie innego rodzaju żywic 
w tym: żywic poliuretanowych i epoksydowych. Rękaw musi być zainstalowany przy pomocy 
inwersji – przy pomocy słupa wody lub sprężonego powietrza i utwardzony termicznie przy 
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pomocy gorącej wody lub pary wodnej. Ze względu na możliwy nieliniowy przebieg przewodu, 
lokalne zaniżenia i nieregularności ułożenia jedyną dopuszczoną metodą instalacji jest 
instalacja poprzez inwersję zapewniające równomierne dociśnięcie rękawa oraz jego 
utwardzenie na całej długości niezależnie od jego ułożenia. Niedopuszczalne są inne metody 
instalacji i utwardzania rękawa. 
 Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót renowacyjnych 
należy stosować materiały zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną. Przy renowacji 
przewodu niedopuszczalne jest zmiana jego trasy ułożenia, jak również niedopuszczalne jest 
stosowanie innych technologii poza opisanymi w specyfikacji, a w szczególności: niszczących 
istniejący przewód, cementowania, uszczelniania betonem, systemów chemii budowlanej (nie 
dotyczy napraw studni kanalizacyjnych), naprawy przy pomocy iniekcji innych materiałów, 
naprawy za pomocą rur lub wkładów polietylenowych, PCV, kompozytowych, GRP 
stosowanych samodzielnie lub w powiązaniu z zaprawami betonowymi, cementowymi, innych 
materiałów i tkanin technicznych z włóknem szklanym. 
 
Rękaw wzmacniający musi spełniać wszystkie następujące wymagania, które powinny zostać 
potwierdzone dokumentami dołączonymi do oferty. 

 
a) nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne  

i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad  
w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być 
obcięte równo i prostopadle do osi, 

b) nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia,  
w warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasączanie na 
placu budowy), 

c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni 
jednakowa pod względem odcienia i intensywności, 

d) moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2100 MPa wg. PN-EN 
ISO178, 

e) minimalne nominalne grubości rękawa dla włókniny poliestrowej  
dn150 – 4,5 mm 
dn200 – 4,5mm 
dn250 – 6,0mm 
 

f) sztywność obwodowa krótkoterminowa S powinna być nie mniejsza niż 2kN/m2       
oraz liczona na podstawie wzoru zgodnie z normą PN EN 1228 z 1999 

])(12[ 3

e
d
ES
m

  

gdzie: 
E – krótkoterminowy moduł sprężystości E   [MPa]  
wg. PN-EN ISO178 
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e - grubość ścianki     [m] 
dm - średnia średnica rękawa     [m] 
dm=dw+(dz-dw)/2 
dz – średnica zewnętrzna rękawa   [m] 
dw – średnica wewnętrzna rękawa   [m] 

g) maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji 7%, 
h) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60C, 
i) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 
j) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni 

przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2 mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 
295-3, 

k) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,  
l) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości 

równomiernego utwardzenia rękawa, 
m) szczelność kanału, 
n) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz 

obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego 
przewodu udokumentowana obliczeniami, 

o) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej 
powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są            
w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy 
naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć 
materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp., 

 Rękawy powinny być pozbawione wad w postać niejednorodności i wtrąceń ciał 
obcych, a jego barwa na całej powierzchni musi być jednakowa (bez przebarwień i zmian 
intensywności). Nie dopuszcza się, aby powierzchnia wewnętrzna kanału po renowacji 
posiadała jakiekolwiek nierówności wynikające z wad technicznych materiału lub 
nieprawidłowego montażu wykładziny. 
 W przypadku braku aprobaty na proponowany rękaw, do oferty powinna zostać 
prawidłowo wystawiona i podpisana deklaracja zgodności z obowiązującymi normami               
tj. PN-EN ISO 11296-1, PN-EN ISO 11296-4 wraz z dokumentami niezależnych, polskich 
instytutów potwierdzających spełnianie wszystkich wymogów określonych  
w dokumentacji, a w szczególności w niniejszym punkcie. 
 
Oferowany rękaw po renowacji musi jednocześnie spełniać warunek dotyczący 
sztywności obwodowej oraz warunek minimalnej grubości ścianki. 

 
Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności muszą być 
udokumentowane poprzez: 
a) dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający : 
 nazwę i znak producenta 
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 nazwę materiału 
 średnicę rękawa 
 długość rękawa 
 grubość rękawa 
 datę produkcji i miejsce przeznaczenia 

 
Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na : 
 sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawy 
 sprawdzenie stanu dostawy – opakowania 
 sprawdzenie ogólnego wyglądu 

 
Przechowywanie i transport. 

 
Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach,             
w sposób niepogarszający właściwości rękawa. 

 
2.2  Materiały do renowacja studni kanalizacyjnych 
Materiały użyte do naprawy konstrukcji studni powinny spełniać jednocześnie wszystkie 
następujące parametry : 
- spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3 
- przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych >1,0 Mpa   
  wg PN EN 1542:2000 
- być odporne na działanie substancji chemicznych określone zmianą: wyglądu, wytrzymałości   
  na odrywanie po 28 dniach, kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości na odrywanie do              
  20 % 
- być odporne na roztwór wodny o stężeniu jonów SO4-2 6 000 mg/l - bez zmian wg PN EN   

  13529:2005 
- być wytrzymałe na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym powyżej                 
  2 MPa 
- nie przepuszczać wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 0,3   
  MPa przez 72 godziny 
- być odporne na wysalanie 
- opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd <2 m 
- odporna na pH 3,5 do 14,0 
- grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm 
- frakcja uziarnienia do 2 mm 
- zawartość C3A 0% 
- stosunek wody do cementu w/c<0,45 
- klasa >C35/45 

 
3 SPRZĘT 
Do wykonania robót renowacyjnych powinno się użyć sprzętu o następujących parametrach: 
 kamerę TV, kolor, z głowicą obrotową o długości kabla co najmniej 200 m – 1 szt 
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 wóz ciśnieniowy dwufunkcyjny o wydajności, co najmniej 300 l/min i ciśnieniu                           
140 bar – 1 szt 

 
4 TRANSPORT 

Do transportu materiałów powinno się użyć następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne  
z obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi przedmiotowymi normami, dokumentacją 
przetargową i rzetelną wiedzą inżynierską. 

 
5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1  Czyszczenie kanału 
Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia 
należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji 
toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza.  
Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji                  
i erozji, luźne elementy, korzenie). 
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do czyszczenia hydrodynamicznego i hydromechanicznego. 
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię  
i odwiezione na składowisko osadów. 
 

5.2.2  Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza 
Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia 
powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów przeprowadzić 
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV ma być 
kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica 
kamery powinna być umieszczona centrycznie  
w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego 
przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; 
dystans bezpośredni od studni początkowej 
Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem  
z wykonanej inspekcji. 
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5.2.3 Wykonanie zadymiania nietoksycznym dymem 
Do zadymiania sieci kanalizacyjnych należy użyć generatora dymu generującego gęsty 
dym, który może być wtłaczany w rury kanalizacyjne pod małym ciśnieniem. Dym ten 
musi być całkowicie bezwonny i bezpieczny dla ludzi. Wtłaczany do rury dym powinien 
szybko rozchodzić się po całej sieci i instalacji kanalizacyjnej wychodząc na zewnątrz 
przez wszelkie nieszczelności, studnie rewizyjne, rynny, czyszczaki, kratki itp.  
Informacje na temat wykrytych w ten sposób nieprawidłowości należy przekazać 
inwestorowi. 
 

5.2.4 Montaż wykładziny 
Instalację rękawa wzmacniającego rozpocząć od wprowadzenia do oczyszczonego 
kanału cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub włókna poliestrowego dostosowanego do 
kształtu rurociągu. Rękaw wzmacniający nasączony żywicą poliestrową zamontować 
wewnątrz rurociągu. Instalację rękawa wzmacniającego prowadzić miarowo przy użyciu 
taśmociągu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowania rękawa 
wzmacniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania filcu powodującego 
lokalne przemieszczanie żywic. Nie dopuszcza się przeciągania rękawa w kanale przy 
użyciu wyciągarek bądź w inny sposób. 
Rękaw wzmacniający powinien być odwracany pod wpływem ciśnienia 
hydrostatycznego wody lub sprężonego powietrza dobranego w taki sposób, aby 
uzyskać przenicowanie rękawa od punktu początkowego do punktu końcowego                     
i utrzymanie rękawa w stanie ścisłego przylegania do ścianek kanału. Podczas 
instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien 
materiału rękawa. 

 
5.2.5 Utwardzanie rękawa 

Po zakończeniu instalacji rękawa wzmacniającego należy przy zastosowaniu 
niezależnego źródła podgrzać wodę wypełniająca rękaw do temperatury wymaganej do 
utwardzenia żywicy. Wymagane jest użycie odpowiedniego źródła ciepła i urządzenia 
do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii 
cieplnej dla umożliwienia utwardzenia rękawa o średnicy do 250 mm i długości min 300 
m Źródło ciepła musi być wyposażone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie             
i wylocie. Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie 
z procedurą producenta. 

 
5.2.6 Instalacja długiej kształtki kapeluszowej 

Zastosowana metoda renowacji przyłączy musi umożliwiać wykonanie w jednej 
instalacji bezwykopowej renowacji wlotów przyłączy kanalizacyjnych wraz                                     
z jednoczesnym uszczelnieniem połączenia kanał - przyłącze - dotyczy przyłączy 
włączonych do kanału głównego poza studniami kanalizacyjnymi. Do renowacji włączeń 
do kanału głównego poza studniami kanalizacyjnymi wraz z jednoczesnym 
uszczelnieniem połączenia kanał - przyłącze należy stosować długie kołnierze połączeń 
bocznych utwardzanych na miejscu tzw. „kształtki kapeluszowych długie” w technologii 
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wykładziny utwardzanej na miejscu (rękawa CIPP) tj. tkaniny technicznej nasączanej 
żywicami umożliwiające wykonanie jednoczesnego (jedna instalacja – bez 
występowania łączeń) uszczelnienia włączenia przyłącza do kanału.  

 
5.2.7  Pompowanie ścieków 

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie 
płynących ścieków. 
Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi 
rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić 
niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie 
utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza się stosowania węży 
parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej 
zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. 

 
5.2.8 Remont studni kanalizacyjnych 

W celu sprawdzenia lub wyczyszczenia studni należy zbadać stan atmosfery                           
w studniach w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub 
braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Studnie muszą być 
wentylowane, należy stosować nadmuch świeżego powietrza. Ze studni usunąć 
wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne 
elementy, korzenie). Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu. Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię                 
i odwiezione na składowisko odpadów. 
Beton lub skorodowaną zaprawę należy usunąć do uzyskania mocnej, jednorodnej 
powierzchni, tak więc, grubość usuwanej warstwy może być zmienna i powinna być 
dostosowana do potrzeb. 
Szczególną uwagę zwrócić należy na wyczyszczenie dennic studzienek, w tym celu 
konieczne będzie zamknięcie przepływu ścieków na krótki okres w godzinach 
najmniejszych przepływów (na czas, na który pozwolą możliwości retencji ścieków               
w przewodzie), Usunąć należy uszkodzony i osłabiony beton, czynność zamykania                        
i otwierania przepływu można powtarzać. 
Przed pracami związanymi z renowacją należy zbadać rzeczywisty stan kinety każdej 
ze studzienek, usunąć ewentualne fragmenty kinet wykonane nieprawidłowo, lub                    
z betonu złej jakości i odspojone 
od podłoża (dna) lub ścian studzienki. Należy usunąć skorodowane, luźne fragmenty 
betonowe kinet i samych podstaw studni, a następnie oczyścić powierzchnie betonowe 
dna i ścian studzienek, np. metodą hydrodynamiczną. Następnie należy reprofilować, 
lub wykonać nowa kinetę na dnie studzienek. Prace te prowadzić łącznie                                 
z wymienionymi poniżej pracami, związanymi z uszczelnieniem ścian studzienek                    
w rejonie wprowadzenia końców rur kanału do studzienek. 
Kształt kinety powinien odpowiadać ogólnie obowiązującym wymaganiom, tj. wysokość 
kinety powinna wynosić min. 0,5 D, a promień w miejscach zmiany kierunku trasy 
kanału, min. 1,5 D, jeżeli wielkość studzienki będzie wystarczająca. Kineta może być 
wyprofilowana z wykorzystaniem rękawa przechodzącego przez studnię. 
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Studnie kanalizacyjne na odcinkach kanałów przewidzianych do wykonywania robót, 
należy poddać remontowi i naprawie w następującym zakresie robót: 
- usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego, 
- oczyszczenie powierzchni elementów betonowych, 
- oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją, 
- uszczelnienie miejsc występowania przecieków, 
- uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą o podwyższonej odporności 
na siarczany, 
- wymiana stopni złazowych na klamry lub stopnie powlekane tworzywem sztucznym 
Naprawa konstrukcji studni powinna polegać na reprofilacji kinety, nałożeniu powłoki 
wodoszczelnej oraz ochronnej. 
Przed rozpoczęciem prac należy wyczyścić hydrodynamicznie całą studnię pod 
ciśnieniem min. 35 MPa tak, aby usunąć osady oraz luźne fragmenty betonu/cegły. 
Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone 
do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt ze ściekami komunalnymi. 
Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta oraz bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej, ponieważ wzrost w/c znacznie 
obniża parametry materiału. Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej 
wody. Podłoże powinno być zwilżone, ale nie mokre. Materiał winien być nakładany 
poprzez natrysk i naciąganie pacą stalową, w pierwszej kolejności wypełniając fugi                 
i wyszczerbienia cegły/betonu, duże ubytki należy wypełniać partiami. 
 

5.2.9 Badanie kanału po wykonaniu renowacji 
Dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji przeprowadzić ocenę stanu 
wykładziny kanału. Sprawdzenia dokonać wizualnie przy pomocy kamery TV. 
 
Dla sprawdzenia poprawności wykonania rękawa i jego szczelności po renowacji 
należy przeprowadzić próbę szczelności dostosowaną do bezwykopowego charakteru 
wykonywanej renowacji.  Powyższą próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 
1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) przed wpuszczeniem 
ścieków. Próba szczelności może być wykonana, jako element procesu renowacyjnego. 
 
Z wykonanych rękawów należy pobrać próbkę, a następnie wykonać badanie 
parametrów geometrycznych, oraz krótkoterminowej sztywności obwodowej rękawa 
zgodnie z normą PN EN 1228:1999. W związku z trudnościami z pobraniem próbek 
pierścieniowych rękawów większych średnic badanie to może zostać zastąpione 
badaniem krótkoterminowego modułu sprężystości rękawa wg normy PN-EN ISO 178 
oraz obliczeniem sztywności obwodowej rękawa. Próbka powinna zostać pobrana                          
z rękawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych. Parametry geometryczne 
wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie badań powinny spełniać wymogi 
zawarte w punkcie 2.1. e, f, g.  
Badanie oraz obliczenia powinny zostać w odpowiednio do tego przygotowanym 
uprawnionym, niezależnym laboratorium. 
Ze względu na odmienne parametry utwardzania rękawa w studniach dopuszczalne są 
wyniki wartości sztywności obwodowej i grubości określone w wyniku 
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przeprowadzonych do 10% niższe w stosunku do wartości sztywności obwodowej                   
i grubości wymaganych w dokumentacji przetargowej. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w prawie budowlanym, przedmiotowych 
normach i dokumentacji przetargowej. 
 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów popartych 
badaniami laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych i uzyskać akceptację 
przedstawicieli inwestora, pełniących nadzór inwestorski. 
 
6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 

 Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
przetargową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i poleceniami przedstawicieli inwestora, 
pełniących nadzór inwestorski. 
 
 Kontroli jakości podlega: 

 efekt wykonanego czyszczenia kanału, 
 stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w dokumentacji przetargowej. 
Jednostką obmiaru jest: 
mb: renowacji kanału 
m głębokości : studni kanalizacyjnej poddanej renowacji 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu robót: renowacja kolektorów oraz studni. Odbioru robót 
zostanie przeprowadzony zgodnie z dokumentacją przetargową. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w dokumentacji przetargowej. 
 
9.2 Płatności 
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Należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów             
i badań laboratoryjnych. 

 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i pomocnicze, 
inspekcję telewizyjną przedwykonawczą, 
czyszczenie kanału, 
zadymianie kanałów nietoksycznym dymem 
instalację rękawa, 
utwardzenie rękawa, 
przepompowanie wód deszczowych, 
inspekcję telewizyjną powykonawczą, 
transport wewnętrzny w obrębie budowy, 
utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, 
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
renowacja studni. 
 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-93/C-89218   Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1228 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury z     

termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem 
szklanym (GRP) – Oznaczanie początkowej właściwej sztywności 
obwodowej 

PN-EN ISO 178   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania. 
PN-92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla  

ruchu pieszego i kołowego. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN ISO 11296-1  "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej 
- Część 1: Postanowienia ogólne" 

PN-EN ISO 11296-4:  "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej 
- Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu" 


