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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

„ST KD” 
 

Kody wspólnego S ownika Zamówie  robót obj tych przedmiotem zamówienia CPV:   

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budow   

45232400 - 6 Roboty budowlane w zakresie kana ów ciekowych 

45232452 – 5 Roboty odwadniaj ce  

 

Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone w oparciu o Rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano 

kody CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z Pa stw 

Cz onkowskich UE i polskie prawo zamówie  publicznych. 
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1.  WST P 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) s  

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dotycz cych zadania: „Przebudowa ulicy Polnej w 

gminie Widuchowa”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiOR 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, obejmuj  wszystkie 

czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu budow  kanalizacji deszczowej w zgodzie z p. 1.1. 

Projektowany uk ad kanalizacji deszczowej obejmuje budow : 

1.3.1. Budowa kana ów z rur PVC-U Ø 250 mm o sztywno ci obwodowej SN 8 kN/m2. 

1.3.2 Budowa przy czy z rur PVC-U Ø160 mm o sztywno ci obwodowej SN 8 kN/m2 

1.3.3 Budowa przy czy z rur PVC-U Ø160 mm o sztywno ci obwodowej SN 12 kN/m2 

1.3.4. Monta  studni ciekowych (wpustów deszczowych) z osadnikiem g boko ci 0,50 m 

Ø0,50 m. 

1.3.5. Monta  studni kanalizacyjnych betonowych Ø1.20 mm. 

1.3.6. Monta  osadnika. 

1.3.7. Monta  separatora. 

1.3.8. Monta  studni poboru próbek. 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 

1.3.9. Dostawa materia ów. 

1.3.10.Wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji 

obcych. 

1.3.11.Wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwod-

nieniem. 

1.3.12. Przygotowanie pod a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci. 

1.3.13.U enie przewodów kanalizacyjnych, odga zie , wpustów deszczowych, studzienek 

kanalizacyjnych. 

1.3.14. Wykonanie izolacji studzienek. 

1.3.15. Zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie cian wykopu. 

1.3.16. Przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w STWiOR. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót s  zgodne z 

obowi zuj cymi Polskimi Normami i Specyfikacj  Techniczn  DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Poj cia ogólne 
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 Kanalizacja deszczowa – sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do 

odprowadzenia cieków opadowych. 

 Dokumentacja projektowa – dotyczy opracowania; TOM 3 „Projekt wykonawczy 

kanalizacja deszczowa. 

 

Kana y 

 Kana  deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 

cieków opadowych. 

Urz dzenia uzbrojenia sieci 

 Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie prze azowym 

przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 

 Studzienka ciekowa (wpust uliczny) – urz dzenie do odbioru cieków opadowych 

sp ywaj cych do kana u z utwardzonych powierzchni terenu. 

 Osadnik wód opadowych – obiekt, w którym nast puje cz ciowe osadzenie zawiesin 

znajduj cych si  w ciekach opadowych. 

Elementy studzienek 

 Komora robocza – zasadnicza cz  studzienki przeznaczona do czynno ci 

eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej 

powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz dn  spocznika lub dna 

studzienki. 

 Komin w azowy – szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, 

przeznaczony do zej cia obs ugi do komory roboczej. 

 yta przykrycia studzienki – p yta przykrywaj ca komor  robocz . 

 az kana owy – element eliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 

rewizyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00. – 

„Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

Warunki ogólne stosowania materia ów podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00. - 

„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  ZAMAWIAJ CEGO. 

 

2.1. Przewody z rur PVC) 

 rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ciank  lit  jednorodn  spe niaj ce wymagania 

PN-EN 1401:1999, w tym: 

a) odporne na dichlorometan (odporno  potwierdzona przez laboratorium 

certyfikowane) potwierdzaj ce odpowiedni stopie  z elowania (przetworzenia) PVC-u, 
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b) materia  rury ma potwierdzon  w te cie 1000 godzinnym odporno  na ci nienie 

wewn trzne (pozytywny wynik testu badania odporno ci na ci nienie wewn trzne – 

testu 1000 godzinnego potwierdza trwa  na poziomie 100 lat) 

c) odporne na cykliczne dzia ania podwy szonej temperatury (= równowa ne z tym, e 

rury maj  oznaczenie UD) 

d) temperatura mi knienia rur i kszta tek wg Vicata (VST=79oC) (co jest warunkiem 

oznaczania rur i kszta tek UD) 

 kszta tki i rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spe niaj ce wymagania PN-EN 

1401:1999 

 kszta tki i rury SDR 31 SN12 o sztywno ci SN12 i rednicy de160 

 kszta tki i rury SDR 31 SN8 o sztywno ci SN8 i rednicy de160 

 kszta tki po czeniowe musz  spe nia  wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by  

równie  oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe o rednicy Ø1200 

 
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi  b  studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne,  

z elementów betonowych w rednicach: DN1200. Wszystkie poszczególne elementy studzienek, czy  na 

uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materia u EPDM lub SBR. 

Studzienki DN1200 winny by  produkowane w oparciu normie PN-EN 1917.Rozmieszczenie studzienki 

zgodnie z dokumentacj  projektow .  

 

Ka  studni  wyposa  we w az z eliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w 

chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacj  w azów wykona  za pomoc  pier cieni  

z betonu lub tworzywa sztucznego.  

Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  jako szczelne, tj. zabetonowane przej cia szczelne podczas 

etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza si  wiercenia w cianach dennic i monta u przej  szczelnych po 

przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przej  szczelnych, ciany dennic winny by  

prostopad e do osi kolektora g ównego. Szczegó cian, na rysunkach studzienek. 

Studnie nale y wykona  na pod u wzmocnionym warstw  podsypki wirowo – piaskowej  

o grubo ci 0,15 m, zag szczonej do stopnia Is=0,97. 

Studzienki obsypywa  piaskiem, warstwami o grubo ci max. 30 cm, zag szczonymi mechanicznie. 

 

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych DN1200: 

 dennic  studzienki nale y wykona  jako monolityczn  (jeden etap produkcji), przej cia przez ciany studni 

kanalizacyjnych musz  by  szczelne i elastyczne, 

 wysoko  kinety równa rednicy maksymalnego otworu przy czanej rury, 

 szeroko cian dennic, w miejscu w czenia kolektora g ównego: 

 studzienki DN1000: szeroko cian min. 920mm +/- 20mm, 

 studzienki DN1200: szeroko cian min. 1020mm +/- 20mm 

 przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zw ka redukcyjna lub elbetowa p yta pokrywowa o minimalnej 
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wytrzyma ci na obci enia pionowe 300 kN, 

 azy kanalizacyjne typu ci kiego D-400, okr e, eliwne Ø 600mm, 

 drabinka w azowa, powlekana, odpowiadaj ca wymaganiom normy PN-EN 13101. 

 

Parametry i w ciwo ci elementów studzienek: 

 Szczelno  po cze  zapewniona przy ci nieniu: 50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na ciskanie w elementach i w kinecie: C40/50 

 Nasi kliwo  betonu poni ej: 5 % 

 Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwie czaj cych, nie mniejsza ni : XC4 i XA3 wg PN-EN 206 

 Klasa ekspozycji beton dla pozosta ych elementów studzienek, nie mniejsza ni : XC1 i XA3 wg PN-EN 

206 

 

2.3.1. W az kana owy 

Na studzienkach nale y zamontowa  w azy o ebrowane:   

1. az kana owy, w ci gach ulicznych, [klasa D400 kN]. 
 

W przypadku nawierzchni asfaltowych, nale y zastosowa  w azy „p ywaj ce” powi zane z 
konstrukcj  drogi, nie przenosz ce obci  na trzon studzienki i jej pod czenia – w pasie jezdni, 
Ø600 klasy D400 wentylowany z eliwa sferoidalnego o nast puj cej charakterystyce: 

 materia  konstrukcyjny ramy– eliwo sferoidalne 

 materia  konstrukcyjny pokrywy – eliwo sferoidalne z wype nieniem betonowym 

 az w klasie D 400 – ruch bardzo intensywny 

 rama okr a, cylindryczna. 

 rednica wewn trzna otworu ramy – 610 mm 

 wysoko  ramy  H – 200 mm  H - 140 mm 

 az samopoziomuj cy „ p ywaj cy” 

 elastomerowy pier cie  t umi cy 

 samocentrowanie pokrywy w ramie. 

 uniwersalna skrzynka manewrowa ( om , kilof, klucz ). 

 pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okr ej, maksymalne otwarcie 

130 . 

 blokada pokrywy przy zamykaniu w azu w pozycji 90  dla celów bezpiecze stwa. 

 pokrywa z mo liwo ci  umieszczenia logo na indywidualne zamówienie. 

 konstrukcja pozwalaj ca na samoczynne otwarcie i zamkni cie pokrywy w celu 

wypuszczenia medium, w przypadku wyst pienia ci nienia wewn trz studni. 

 mo liwo  zamontowania zamka i wk adki antykradzie owej. 

 produkt zgodny z norm  PN – EN 124. Wymagany certyfikat zgodno ci z norm  

wydany przez uprawniony podmiot – jednostk  certyfikuj . 

 

Studzienki nale y zabezpieczy  w azem ozn. EN 124 zgodny z norm  (PrPN-EN 124) - 
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„Zwie czenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchni u ytkowanych 

przez pojazdy i pieszych . Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie”. 

azy kana owe bez mo liwo ci trwa ego mocowania pokrywy do korpusu, g boko  osadzenia 

pokrywy w azu (kratki wpustu) w korpusie min. 50 mm. Wymagany jest certyfikat zgodno ci z 

norm  (PrPN-EN 124) - „Zwie czenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchni u ytkowanych przez pojazdy i pieszych . Zasady konstrukcji, badania typu i 

znakowanie”. 

azy klasy D400, C250 z wype nieniem betonowym.  

Wymagany certyfikat zgodno ci z norm  j.w. 

2.3.2. Stopnie z azowe 

Nale y stosowa  stopnie eliwne wg PN-64/H-74086 [14]. Stopnie z azowe musz  by  fabrycznie 

zamontowane w kr gi betonowe. 

2.3.3. czenie prefabrykatów 

System elementów prefabrykowanych betonowych i elbetowych czonych na uszczelnienia 

gumowe. 

Samosmaruj ce uszczelki ci liwe w zamkni tym p aszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i 

zintegrowanym, radialnie ufnym elementem wyrównuj cym Bocienie,  wype nionym piaskiem 

kwarcowym do równomiernej, niespr ystej kompensacji napr  mi dzy elementami studni 

2.4. Studzienki ciekowe (wpusty deszczowe) 

Studzienki ciekowe nale y wykona  z nast puj cych elementów prefabrykowanych: 

 wpustu ulicznego eliwnego wg PN-88/H-74080/0l [12]; 

 pier cienia odci aj cego; 

 rur betonowych r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02 [26]; 

 yty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C35/45, W-4, M-100 wg 

BN-62/6738-07 [22]. 

 osadnik g boko ci 0,5m  

ówne wymiary i mas  wpustów eliwnych dobiera  wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-

88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie mog  przekracza  IV 

klasy dok adno ci wg PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek musz  by  pokryte warstw  

smo y pogazowej. Powierzchnie przylegaj ce i wspó pracuj ce kratek, korpusów i ramek 

dystansowych musz  by  dok adnie oczyszczone, wszelkie wyst py i nadlewki usuni te. 

Luz maksymalny pomi dzy kratk  i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie 

powinien przekracza  8 mm. Na ka dej skrzynce i ramce dystansowej musz  by  odlane nast puj ce 

dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 

Wpust wraz z osadnikiem nale y wykona  z prefabrykowanych elementów betonowych i 

elbetowych, w tym element z otworem i przej ciem szczelnym dla pod czenia przykanalika; beton 

klasy min. C35/45, nasi kliwo ci < 5 % , mrozoodporny. rednica osadnika 500 mm. 

Wpusty deszczowe musz  by  wyposa one w osadniki o g boko ci 1,0 m.  

W ulicach i drogach wpusty deszczowe uliczne, klasy D400 305/500 z p askim zawiasem i wk adk  
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lub równowa ne. 

2.5. Separator 

 separator o przepustowo ci nominalnej 3 l/s i przepustowo ci hydraulicznej 30 l/s; 

 rednica wewn trzna studni Dw - 1,0 m; 

 rednica i rodzaj przy czy - przej cia szczelne 2 x DN 250 PVC; 

 minimalna wymagana w normie pojemno  gromadzenia cieczy lekkiej Vol - 45 

dm3; 

 maksymalna pojemno  gromadzenia cieczy lekkiej Volmax - 280 dm3 ; 

 pojemno  cz ci osadowej Vos - 290 dm3 ; 

 szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej; 

 zbiornik separatora monolityczny elbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. 

min.C35/C45; 

 az eliwny Dn 600 kl. D400, 

 

2.6. Osadnik 

 rednica wewn trzna studni Dw - 1,2 m; 

 deflekor: wykonany ze stali kwasoodpornej; 

 rednica i rodzaj przy czy - przej cia szczelne 2 x DN250 PVC; 

 wysoko  czynna – 0,9 m; 

 pojemno  osadnika  - 1,00 m3; 

 yta pokrywowa; 

 zbiornik osadnika monolityczny elbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. 

min.C35/C45; 

 az eliwny Dn 600 kl. D400, 

 

2.7. Kruszywo na podsypk . 

Podsypka mo e by  wykonana z gruntu piaszczystego lub wiru. U yty materia  na podsypk  

powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 

2.8. Beton 

Beton hydrotechniczny C40/50 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-03. 

2.9. Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501. 

 

Nale y stosowa  jednolity system rur, kszta tek, studni, wykonywanych fabrycznie przygotowanych 

do monta u na budowie. Zamawiaj cy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu 

materia owego zastosowania wi cej ni  jednego producenta ze wzgl du na ró nice w tolerancji 

wymiarów. Z uwagi na gwarancj  materia ow  producenta nakazuj  si  stosowanie wy cznie 

rodka lizgowego dostarczanego przez producenta rur, studni, kana ów. W przypadku zastosowania 
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niew ciwego rodka po lizgowego czyli o du ej zawarto ci zwi zków wodoru, po czenie rur i 

elementów studzienek, najpó niej po 14 dniach, ulega zniszczeniu powoduj c nieszczelno  systemu 

kana owego. Ka da rura, studnia, musi by  fabrycznie oznakowana. 

2.10. Sk adowanie 

2.10.1. Rury PVC  

Magazynowane rury musz  by  zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami promieni 

onecznych, temperatura nie wy sza ni  40°C i opadami atmosferycznymi. D sze sk adowanie rur 

powinno odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 

nakrywa  uniemo liwiaj c przewietrzanie. 

Rury o ró nych rednicach i grubo ciach nale y sk adowa  oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, 

rury o grubszej ciance musz  znajdowa  si  na spodzie. 

Rury musz  by  sk adowane na równym pod u na podk adach i przek adkach drewnianych, a 

wysoko  stosu nie powinna przekracza  1,5 m. Sposób sk adowania nie mo e powodowa  nacisku 

na kielichy rur, powoduj c ich deformacj . 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za pomoc  ko ków i kli-

nów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale y cz ci 

uszkodzone odci , a ko ce rur sfazowa . 

Kszta tki, z czki i inne materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia itp.) musz  by  sk adowane w 

sposób uporz dkowany, z zachowaniem wy ej omówionych rodków ostro no ci. 

2.10.2. Kr gi 

Teren placu sk adowego powinien by  wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposa ony w odpowiednie urz dzenia d wigowo-transportowe. Pomi dzy poszczególnymi rz dami 

sk adowanych prefabrykatów nale y zachowa  trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu 

pojazdów.  

Prefabrykaty nale y sk adowa  w sposób zapewniaj cy atwy dost p do uchwytów monta owych.  

Ka dy rodzaj prefabrykatów ró ni cych si  kszta tem, wymiarami i wyko czeniem powinien by  

sk adowany osobno.  

Prefabrykaty musz  by  ustawione lub umieszczone na podk adach zapewniaj cych odst p od pod a 

minimum 15 cm.  

W zale no ci od ukszta towania powierzchni wsporczej prefabrykatów musz  one by  ustawione na 

podk adach o przekroju prostok tnym lub odpowiednio dostosowanym do obrze a prefabrykatu.  

Prefabrykaty drobnowymiarowe mog  by  sk adowane w stosach do wysoko ci 1,80 m. Stosy musz   

by  prawid owo u one i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  

2.10.3. W azy i stopnie 

Sk adowanie w azów i stopni z azowych mo e odbywa  si  na odkrytych sk adowiskach, z dala od 

substancji dzia aj cych koroduj co. 

azy musz  by  posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia sk adowania powinna by  

utwardzona i odwodniona. 



str. 11

 

2.10.4. Wpusty eliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach 

o wysoko ci maksymalnej 1,5 m. 

Nie dopuszcza si  wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchni  palety. 

Jednostki nale y uk ada  w stosy z zachowaniem wolnych przej  mi dzy nimi, gwarantuj cych 

mo liwo  u ycia sprz tu mechanicznego do za adunku i roz adunku. 

2.10.5. Kruszywo 

Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczaj ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru. 

 

Zgodnie z Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 

r. wyroby budowlane wprowadzane do obrotu musz  posiada  deklaracj  w ciwo ci u ytkowych.  

 

Dopuszcza si  zastosowanie materia ów równowa nych o podobnych parametrach zatwierdzone 

przez Zamawiaj cego i Projektanta. 

 

3. SPRZ T 

Roboty zwi zane z wykonaniem uk adów technologicznych b  wykonywane r cznie oraz przy 

pomocy wymienionych urz dze  i narz dzi do prac instalacyjnych. 

Stosowany sprz t b dzie zgodny ze specyfikacj  i wykazem sprz tu uj tym w kosztorysie 

inwestorskim. 

Stosowany sprz t: 

- koparka przedsi bierna, 
- samochód samowy adowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- szlifierka k towa, 
- wig samochodowy, 
- podno nik wid owy, 
- spycharka ko owa lub g sienicowa, 
- sprz t do zag szczania gruntu, 
- beczkowóz, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 
- agregat pr dotwórczy przewo ny, 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urz dzeniami, 
- ta ma miernicza, 
- urz dzenie do wykonywania po cze  wciskowych, 
- komplet narz dzi do obcinania rur i fazowania bosego ko ca, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wci garka r czna, 
- wci garka mechaniczna, 
- betoniarki, 
- urawie, 
- wibratory, 
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- zamkni cia mechaniczne - korki, lub zamkni cia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych 
rednic kana ów, s ce do zamykania kana ów podczas napraw, bada  odbiorczych na szczelno  i 
ukania. 

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprz t zaakceptuje Zleceniodawca. 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

4.1. Rury PVC 

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. 

Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wide kami lub 

wigni  z belk  umo liwiaj  zaciskanie si  zawiesin na wi zce. Nie wolno stosowa  zawiesin z 

lin metalowych lub cuchów. Gdy rury adowane s  teleskopowo (rury o mniejszej rednicy 

wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adowaniem wi zki nale y wyj  rury „wewn trzne”. 

Z uwagi na specyficzne w ciwo ci rur PVC nale y przy transporcie zachowywa  nast puj ce 

dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur mo e by  wykonywany wy cznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno si  wykona  przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym 

powinna by  zachowana szczególna ostro no  przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 

zwi kszon  krucho  tworzywa,  

 na platformie samochodu rury musz  le  kielichami naprzemianlegle, na podk adach 

drewnianych o szeroko ci co najmniej 10 cm i grubo ci co najmniej 2,5 cm, u onych 

prostopadle do osi rur,  

 wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza  1 m, 

 rury musz  by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek pod 

cuchy spinaj ce boczne ciany skrzy  samochodu, 

 przy za adowaniu rur nie mo na ich rzuca  ani przetacza  po pochylni, 

 przy d ugo ciach wi kszych ni  d ugo  pojazdu, wielko  zwisu rur nie mo e przekracza  1 m. 

Kszta tki kanalizacyjne nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostro no ci 

jak dla rur z PVC. 

4.2. Kr gi 

Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materia ów. 

Podnoszenie i opuszczanie kr gów nale y wykonywa  za pomoc  minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Do podnoszenia elementów nale y u  haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, 
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BK, BKL o szeroko ci "gardzieli" 25-30 mm i ud wigu 1000-1500 kg na hak. U ycie nieodpowiednich 

haków mo e spowodowa  uszkodzenie przenoszonych elementów. 

Zaleca si  przewozi  prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  

rodki transportu przeznaczone do ko owego przewozu poziomego prefabrykatów musz  by  

wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed mo liwo ci  przesuni cia si  prefabrykatu oraz przed 

mo liwo ci  zachwiania równowagi rodka transportowego.  

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na ko owym rodku transportowym prefabrykaty 

nale y uk ada  na elastycznych przek adkach u onych w pionie.  

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wyko czonych musz  by  w czasie transportu i 

sk adowania uk adane na przek adkach eliminuj cych mo liwo  uszkodzenia tych powierzchni i 

oddzielone od siebie w sposób zabezpieczaj cy wyko czone powierzchnie przed uszkodzeniami.  

Liczba prefabrykatów u onych na rodku transportowym powinna by  dostosowana do 

wytrzyma ci betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych rodkach transportowych 

prefabrykaty musz  by  uk adane na elastycznych podk adkach u onych w pionie pod uchwytami 

monta owymi.  

Prefabrykaty posiadaj ce prost  p ask  powierzchni  wsporcz  musz  by  ustawione na podk adkach 

o przekroju prostok tnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej musz  by  

ustawione na podk adkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kszta tu tej powierzchni. 

4.3. W azy kana owe 

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi. W azy nale y 

podczas transportu zabezpieczy  przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego 

mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 sztuk i 

czy  ta  stalow . 

4.4. Wpusty eliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Nale y je 

ustawi  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie, i zabezpieczy  przed 

mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Jednostki adunkowe nale y uk ada  w warstwach 

w zale no ci od rodka transportu i wytrzyma ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno 

umo liwi  u ycie sprz tu mechanicznego do roz adunku. 

4.5. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uk adania nie 

powinien powodowa : 

 segregacji sk adników, 

 zmiany sk adu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach 

technologicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 5.0. 

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b dzie wykonana kanalizacja deszczowa. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowana o  kana u powinna by  oznaczona w terenie przez geodet  z uprawnieniami. O  

przewodu wyznaczy  w sposób trwa y i widoczny, z za eniem ci gów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików, tzw. ko ków osiowych 

z gwo dziami. Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 

30-50 m. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali  co najmniej 3 punkty. Ko ki wiadki wbija si  

po dwu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 

robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale y osadzi  w cianach budynków w postaci 

haków lub bolców. Ci g reperów roboczych nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej. 

Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona  urz dzenie odwadniaj ce, zabezpieczaj ce 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urz dzenie odprowadzaj ce 

nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania robót. 

Przed przyst pieniem do budowy kanalizacji nale y udro ni  istniej ce odcinki kanalizacji, do 

których przewidziano pod czenie projektowanych kana ów. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizacj  nale y wykona  o cianach pionowych lub ze skarpami, r cznie lub 

mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]. 

Wykop pod kana  nale y rozpocz  od najni szego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi  

w gór  w kierunku przeciwnym do spadku kana u. Zapewnia to mo liwo  grawitacyjnego odp ywu 

wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Kraw dzie boczne wykopu oznacza si  przez odmierzenie od ko ków osiowych, prostopadle do trasy 

kana u, po owy szeroko ci wykopu i wbicie w tym miejscu ko ków kraw dziowych, naci gni cie 

sznura wzd  nich i naznaczenie kraw dzi na gruncie opat . 

Wydobywan  ziemi  na odk ad nale y sk adowa  wzd  kraw dzi wykopu w odleg ci 1,0 m od 

jego kraw dzi, aby utworzy  przej cie wzd  wykopu. Przej cie to powinno by  stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do g boko ci 4,0 m powinno wynosi  zgodnie z BN-83/8836-

02 [24], przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych sp kanych 1:l, 

– w pozosta ych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25, 

– w gruntach niespoistych l:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odp ywu wód opadowych od kraw dzi 
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wykopu z pasa terenu szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych nale y prowadzi  wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy nale y umocni  wypraskami. Obudowa 

powinna wystawa  15 cm ponad teren. 

Spód wykopu nale y pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oko o 20 cm. Wykopy nale y wykona  bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu. Pog bienie wykopu do projektowanej rz dnej nale y wykona  

bezpo rednio przed u eniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi awy celownicze umo liwiaj ce 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna. 

awy nale y montowa  nad wykopem na wysoko ci ok. 1,0 m nad powierzchni  terenu w odst pach 

co 30 m. awy musz  mie  wyra ne i trwa e oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  lub 

biegn ce równolegle z wykopem, musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 

Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci 

wi kszej ni  1 m od poziomu terenu, w odleg ciach nie przekraczaj cych 20 m. 

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza  ±3 cm dla gruntów zwi ych, ±5 cm 

dla gruntów wymagaj cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu wynosi ±5 cm. 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozlu nienie gruntu odbywa si  r cznie za pomoc opat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozlu niony grunt wydobywa si  na powierzchni  terenu przez przerzucanie nad kraw dzi  wykopu. 

Transport nadmiaru urobku nale y z  w miejsce wybrane przez Zleceniodawc  i zaakceptowane 

przez niego. 

5.3.2. Obudowa cian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy szczegó owy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniaj cy bezpiecze stwo 

pracy i ochron  wykonywanych robót. 

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 

Przy budowie kanalizacji w zale no ci od g boko ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko ci 

wymaganej depresji, mog  wyst powa  trzy metody odwodnienia: 

– powierzchniowa, 

– drena u poziomego, 

– depresji statycznego poziomu zwierciad a wody gruntowej. 

Przy odwodnieniu poprzez depresj  statycznego poziomu zwierciad a wody gruntowej nale y 

zastosowa  typowe zestawy ig ofiltrów a g boko ci 5-6 m montowane za pomoc  wp ukiwanej rury 

obsadowej r. 0,051 m. Ig ofiltry wp ukiwa  w grunt po obu stronach co 1,0 m naprzemianlegle. Po 

zainstalowaniu pierwszego ig ofiltru nale y przeprowadzi  prób  pompowania w czasie 6 godzin za 
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pomoc  pompy przeponowej celem ustalenia sta ego wydatku wody i prawid owo ci obsypki 

filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

5.3.4. Pod e 

5.3.4.1. Pod e naturalne 

Pod e naturalne stosuje si  w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno ci) z zastrze eniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Pod e naturalne powinno umo liwi  wyprofilowanie do kszta tu spadu przewodu. 

Pod e naturalne nale y zabezpieczy  przed: 

 rozmyciem przez p yn ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc  rowka o 

boko ci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 

sposób zapobiegaj cy dostaniu si  wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 

gromadz cej si  w nich wody; 

 dost pem i dzia aniem korozyjnym wody podziemnej przez obni enie jej zwierciad a 

o co najmniej 0,50 m poni ej poziomu pod a naturalnego. Badania pod a 

naturalnego wykona . 

5.3.4.2. Pod e wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobli u innych gruntów, ni  te które wymieniono w pkt 5.3.4.1., nale y 

wykona  pod e wzmocnione. 

Pod e wzmocnione nale y wykona  jako: 

 pod e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e 

naturalne lub przy nienawodnionych ska ach, gruntach spoistych (gliny, i y), 

makroporowatych i kamienistych; 

 pod e wirowo-piaskowe lub t uczniowo-piaskowe: 

– przy gruntach nawodnionych s abych i atwo ci liwych (mu y, torfy, itp.) o ma ej grubo ci 

po ich usuni ciu; 

– przy gruntach wodono nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj cych); 

– w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e naturalne dla przewodów; 

– jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

– w razie konieczno ci obetonowania rur. 

Grubo  warstwy podsypki powinna wynosi  co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie pod a na odcinkach pod z czami rur powinno by  wykona  po próbie szczelno ci 

odcinka kana u. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie pod a ziemi  z urobku lub podk adanie pod rury kawa ków 

drewna, kamieni lub gruzu. 

Pod e powinno by  tak wyprofilowane, aby rura spoczywa a na nim jedn  czwart  swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od 

ustalonego na awach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza : 
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 dla przewodów PVC l0 cm, 

 dla pozosta ych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubo ci pod a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno by  wi ksze ni  10%. 

Dopuszczalne odchylenie rz dnych pod a od rz dnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekracza  w adnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania pod a naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6]. 

5.3.5. Zasypka i zag szczenie gruntu 

yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia u onego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo  warstwy ochronnej zasypu 

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi  co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. 

Zasypanie kana u przeprowadza si  w trzech etapach: 

etap I   –  wykonanie warstwy ochronnej rury kana owej z wy czeniem odcinków na z czach; 

etap II  –  po próbie szczelno ci z cz rur kana owych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

po cze ; 

etap III  –  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i 

rozbiórk  odeskowa  i rozpór cian wykopu. 

Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamie-

ni, mineralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materia  zasypu powinien 

by  zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzgl dnieniem wykopu 

pod z cza, eby kana  nie uleg  zniszczeniu. Zasypanie wykopów powy ej warstwy ochronnej 

dokonuje si  gruntem rodzimym, je eli spe nia powy sze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, 

z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn  rozbiórk  odeskowa  i rozpór cian wykopu. 

Zasypanie wykopów nale y wykona  warstwami o grubo ci dostosowanej do przyj tej metody za-

szczenia przy zachowaniu wymaga  dotycz cych zag szczenia gruntów i zgodnie z wymaganiami 

normy BN-72/8932-01 [25] dla dróg o ruchu ci kim i bardzo ci kim. 

W terenach zielonych, je eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej 

powinna by  zag szczona do wska nika zag szczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopie  

zag szczenia powinien wynosi  0,85. 

5.4. Roboty monta owe 

Po przygotowaniu wykopu i pod a zgodnie z punktem 5.3 mo na przyst pi  do wykonania 

monta owych robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawid owego post pu robót monta owych nale y przestrzega  zasady budowy 

kana u od najni szego punktu kana u w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i g boko ci 

posadowienia kolektora musz  by  zgodne z Dokumentacj  Projektow . 

5.4.1. Ogólne warunki uk adania kana ów 

Po przygotowaniu wykopu i pod a zgodnie z punktem 5.3. mo na przyst pi  do wykonania 

monta owych robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantowa  utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
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kana ów w wykopie otwartym mo na przyst pi  po cz ciowym odbiorze technicznym wykopu i 

pod a na odcinku co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji deszczowej nale y u  zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 

Materia y u yte do budowy przewodów musz  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i STWiOR. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu nale y oczy ci  od wewn trz i 

zewn trz z ziemi oraz sprawdzi  czy nie uleg y uszkodzeniu w czasie transportu i sk adowania. 

Rury PVC do  wykopu nale y opu ci  r cznie, za pomoc  jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Rury nale y uk ada  zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 

dna wykopu. 

Ka da rura po u eniu zgodnie z osi  i niwelet  powinna ci le przylega  do pod a na ca ej swej 

ugo ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza si  pod z czami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo liwienia 

ciwego uszczelnienia z czy. Poszczególne rury nale y unieruchomi  (przez obsypanie ziemi  

po rodku d ugo ci rury) i mocno podbi  z obu stron, aby rura nie mog a zmieni  swego po enia do 

czasu wykonania uszczelnienia z czy. Nale y sprawdzi  prawid owo  u enia rury (o  i spadek) 

za pomoc aw celowniczych, awy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 

reperów pomocniczych. 

Odchy ka osi u onego przewodu od osi projektowanej nie mo e przekracza  ±20 mm dla rur PVC. 

Spadek dna rury powinien by  jednostajny, a odchy ka spadku nie mo e przekracza  ±1 cm. 

Po zako czeniu prac monta owych w danym dniu nale y otwarty koniec u onego przewodu 

zabezpieczy  przed ewentualnym zamuleniem wod  gruntow  lub opadow  przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowan  pokryw . 

Po sprawdzeniu prawid owo ci u enia przewodów i badaniu szczelno ci nale y rury zasypa  do 

takiej wysoko ci, aby znajduj cy si  nad nim grunt uniemo liwi  sp yni cie ich po ewentualnym 

zalaniu. 

5.4.2. Kana y PVC 

Rury mo na uk ada  przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uk adaniu pojedynczych rur 

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym pod em, nale y: 

 wst pnie rozmie ci  rury na dnie wykopu, 

 wykona  z cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

nast pnej rury) winna by  uprzednio obsypana warstw  ochronn  30 cm ponad 

wierzch rury, z wy czeniem odcinków po czenia rur. Osie czonych odcinków rur 

musz  si  znajdowa  na jednej prostej, co nale y uregulowa  odpowiednimi 

podk adami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC nale y czy  za pomoc  kielichowych po cze  wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pier cieniem gumowym. W celu prawid owego przeprowadzenia monta u 

przewodu nale y w ciwie przygotowa  rury z PVC, wykonuj c odpowiednio wszystkie czynno ci 

przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 

 ukosowanie bosych ko ców rur i ich oznaczenie. 
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Przed wykonaniem po czenia kielichowego wciskowego nale y zukosowa  bose ko ce rury pod 

tem 15°. Wymiary wykonanego skosu musz  by  takie, aby powierzchnia po owy grubo ci cianki 

rury by a nadal prostopad a do osi rury. Na bosym ko cu rury nale y przy po czeniu kielichowym 

wciskowym zaznaczy  g boko  z cza. 

cza kielichowe wciskane nale y wykonywa  wk adaj c do wg bienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowan  pier cieniow  uszczelk  gumow , a nast pnie wciskaj c bosy zukosowany koniec 

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego ko ca 

rury przy rednicach powy ej 90 mm u ywa  nale y wciskarek. 

Potwierdzeniem prawid owego wykonania po czenia powinno by  osi gni cie przez czo o kielicha 

granicy wcisku oraz wspó osiowo czonych elementów. 

Podobne wymagania odnosz  si  do czenia bosych odcinków rur o rednicy 630 mm za pomoc  

nasuwki z pier cieniem gumowym. Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby koniec bosy rury 

posiada  oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te musz  by  podane przez producenta. 

Po czenia kielichowe przed zasypaniem nale y owin  foli  z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 

5.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 

Studzienki kanalizacyjne o Ø120 cm nale y wykona  w konstrukcji mieszanej monolityczno-

prefabrykowanej zgodnie z dokumentacj  projektow  i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5]. 

Elementy prefabrykowane, zale nie od ci aru, mo na uk ada  r cznie lub przy u yciu lekkiego 

sprz tu monta owego. Przy monta u elementów nale y zwróci  uwag  na w ciwe ustawienie kr -

gów i p yt, wykorzystuj c oznaczenia monta owe (linie) znajduj ce si  na wy ej wymienionych 

elementach. Studzienki nale y wykona  równolegle z budow  kana ów deszczowych. 

5.4.3.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 

A. Komora robocza 

Przy zag bieniu mniejszym ni  3 m studzienka na ca ej wysoko ci powinna mie rednic  komory 

roboczej. Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. Komor  wykonuje si  z 

materia ów trwa ych: z kr gów elbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przej cie rur przez cian  

komory roboczej nale y wykona  poprzez tulej  ochronn  w sposób okre lony przez producenta. 

W cz ci monolitycznej nale y pozostawi  otwory na wprowadzenie kana ów. Nad otworem 

powinno pozosta  nadpro e o min. wysoko ci 15 cm – 20 cm. Wszystkie styki kr gów musz  by  

zatarte na g adko z obu stron zapraw  cementow  marki „80”. 

czenie projektowanych kana ów do istniej cych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy 

ró nice rz dnych dna kana ów dop ywowego i odp ywowego przekracza 0,50 m nale y dokona  

poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki, z zastosowaniem 

elementów (kszta tek) z PVC. Na spadzie wykona  obudow  z betonu C20/25. 

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi  prób  szczelno ci, a nast pnie spad 

zabezpieczy  ta mami samoprzylepnymi. 

B. Komin w azowy 
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Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów elbetowych o r. 120 cm. Posadowienie komina 

nale y wykona  na p ycie elbetowej przej ciowej. 

C. Dno studzienki 

Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z betonu C35/45, w gruncie 

nawodnionym z dodatkiem rodka uszczelniaj cego. 

D. W az kana owy 

eliwne w azy kana owe nale y montowa  na p ycie pokrywowej, lokalizacja w azów nad 

spocznikiem o najwi kszej powierzchni. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi musz  mie  w az typu ci kiego r. 600 mm. 

E. Stopnie z azowe 

Stopnie z azowe w cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y montowa  mijankowo w 

dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m. 

Pierwszy stopie  w kominie powinien by  stopniem skrzynkowym. 

5.4.4. Studzienki ciekowe (wpusty deszczowe) 

Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg musz  by  z 

wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek wynosz : 

 boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg 

dokumentacji projektowej, 

 osadnik g boko ci 0,50 m; 

 studzienki ciekowej o rednicy wewn trznej 500 mm 

5.4.5. Próba szczelno ci 

Prób  szczelno ci przewodów nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 

punkt 6 [6]. 

5.4.6. Miejsca kolizji i skrzy owa . 

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi  pod nadzorem w cicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci gi podziemne, krzy uj ce si  lub 

równoleg e do wykopu musz  zosta  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniej ce wodoci gi, kable, 

gazoci gi podwiesza  do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 

prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzy owa  przestrze  pomi dzy kana em a uzbrojeniem istniej cym 

wype ni  mieszank wirowo-piaskow .  

W przypadku skrzy owania z ruroci gami gazowymi nale y stosowa  norm  PN-91/M-34501. 

Ponadto nale y stosowa  si  do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 

(Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 

11.09.2001. 

W przypadku skrzy owania z kablami elektroenergetycznymi nale y stosowa  norm   

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa  na kablach dzielone rury os onowe, 

dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj ce nale y wykona  po 

wy czeniu kabli spod napi cia i pod nadzorem ich w cicieli. 

W przypadku skrzy owania z kablami telekomunikacyjnymi nale y stosowa  norm  ZN-96 TPSA-
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004. 

5.4.7. W czenie do istniej cej studni. 

czenie do istniej cej studni nale y wykona  poprzez przewiercenie lub wykucie otworu w cianie 

studni dopasowanego do rednicy rury. Otwór nale y zabezpieczy  tulej  ochronn  która musi by  

osadzona w sposób szczelny. Podczas prowadzenia czynno ci zwi zanych z pod czaniem kana u nale y 

zwróci  szczególn  uwag  na przestrzeganie przepisów zawartych w  Rozporz dzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika 1993 r. w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00. 

„Wymagania Ogólne”. 

Kontrola zwi zana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by  przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych 

bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. 

Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie. Kontrola jako ci 

robót powinna obejmowa  nast puj ce badania: zgodno ci z Dokumentacj  Projektow , badania 

wykopów otwartych, pod a naturalnego, zasypu przewodu, pod a wzmocnionego, materia ów, 

enia przewodów na pod u, szczelno ci przewodu na eksfiltracj  i infiltracj , zabezpieczenia 

przewodu i studzienek przed korozj , wykonania wylotów, separatorów. 

 Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu 

wykonywanych b  wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów. 

 Badania wykopów otwartych obejmuj  badania materia ów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpiecze stwa pracy, a ponadto obejmuj  sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

 Badania pod a naturalnego przeprowadza si  dla stwierdzenia czy grunt pod a 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln  wilgotno , nie zosta  

podebrany, jest zgodny z okre lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 

odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodno ci z 

warunkami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej nale y przeprowadzi  

dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywno ci 

rodowiska i wprowadzi  korekt  w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi  do 

akceptacji ZAMAWIAJACEMU. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza si  do badania warstwy ochronnej zasypu, 

zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

 Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci 

nad wierzchem kana u, zbadanie dotykiem sypko ci materia u u ytego do zasypu, 
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale y wykona  z dok adno ci  do 10 cm w 

miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50 m. 

 Badania nasypu sta ego sprowadza si  do badania zag szczenia gruntu nasypowego 

wg BN-77/8931-12 [23], wilgotno ci zag szczonego gruntu. 

 Badania pod a wzmocnionego przeprowadza si  przez ogl dziny zewn trzne i 

obmiar, przy czym grubo  pod a nale y wykona  w trzech wybranych miejscach 

badanego odcinka pod a z dok adno ci  do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 

usytuowanie pod a w planie, rz dne pod a i g boko  u enia pod a. 

 Badanie materia ów u ytych do budowy kanalizacji nast puje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR, w tym: 

na podstawie dokumentów okre laj cych jako  wbudowanych materia ów i 

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 

warunkami okre lonymi w STWiOR oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny 

zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatorów obejmuj  czynno ci wst pne 

sprowadzaj ce si  do pomiaru d ugo ci (z dok adno ci  do 10 cm) i rednicy (z 

dok adno ci  1 cm), badanie u enia przewodu na pod u w planie i w profilu, 

badanie po czenia rur i prefabrykatów. U enie przewodu na pod u naturalnym i 

wzmocnionym powinno zapewni  oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. 

Sprawdzenie wykonania po cze  rur i prefabrykatów nale y przeprowadzi  przez 

ogl dziny zewn trzne. 

 Badania szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj  obejmuj : badanie stanu 

odcinka kana u wraz ze studzienkami, nape nienie wod  i odpowietrzenie przewodu, 

pomiar ubytku wody. Podczas próby nale y prowadzi  kontrol  szczelno ci z czy, 

cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno ci nale y 

poprawi  uszczelnienie, a w razie niemo liwo ci oznaczy  miejsce wycieku wody i 

przerwa  badanie do czasu usuni cia przyczyn nieszczelno ci. 

 Badanie szczelno ci odcinka przewodu na infiltracj  obejmuje: badanie stanu odcinka 

kana u wraz ze studzienkami, pomiar dop ywu wody gruntowej do przewodu. W 

czasie trwania próby szczelno ci nale y prowadzi  obserwacj  i robi  odczyty co 30 

min. po enia zwierciad a wody gruntowej na zewn trz i w kinecie poszczególnych 

studzienek. 

 Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozj  nale y wykona  od 

zewn trz po próbie szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj , za  od wewn trz po 

próbie szczelno ci na infiltracj . Izolacj  powierzchniow  przewodu i studzienek 

nale y sprawdzi  przez opukanie m otkiem drewnianym, natomiast wype nienie spoin 

ok adzin zabezpieczaj cych izolacj  studzienek przez ogl dziny zewn trzne. 

 Kana y, odga zienia i w czenia do kana u istniej cego wymagaj  przegl dów 

technicznych w stanie odkrytym. Realizowany kana  wymaga przegl du technicznego 

w stanie odkrytym odcinkami (od studni do studni). Kana y i odga zienia wraz z 
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gotowymi studniami wymagaj  przegl du kamer  TV w stanie zakrytym. Przed 

dokonaniem przegl du kamer  TV sie  musi by  wyczyszczona hydrodynamicznie na 

koszt wykonawcy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

Jednostk  obmiarow  kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla ka dego typu, rednicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

8.1. Odbiór cz ciowy 

Przy odbiorze cz ciowym musz  by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w 

trakcie wykonywania robót, dane geotechniczne obejmuj ce: zakwalifikowanie 

gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki bada  gruntów, 

ich uwarstwie , g boko ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pod a 

gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych 

oraz okresowe wahania poziomów; stopie  agresywno ci rodowiska gruntowo-

wodnego; uziarnienia warstw wodono nych; stan terenu okre lony przed 

przyst pieniem do robót przez podanie znaków wysoko ciowych reperów, uzbrojenia 

podziemnego przebiegaj cego wzd  i w poprzek trasy przewodu, a tak e przekroje 

poprzeczne i przekrój pod ny terenu, zadrzewienie; 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów; 

 dane okre laj ce obj to  wód deszczowych, które mog  przenika  w grunt, 

stwierdzenie konieczno ci przeprowadzenia bada  szczelno ci odbieranego przewodu 

na eksfiltracj , dane okre laj ce dopuszczaln  obj to  wód infiltracyjnych. 

8.1.1. Zakres 

Odbiór robót zanikaj cych obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu wykonania wykopów pod wzgl dem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia 

przed zalaniem wod  gruntow  i z opadów atmosferycznych, 

 przydatno ci pod a naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pod a, stopie  

agresywno ci, wilgotno ci), 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zag szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno ci, 
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 pod a wzmocnionego, w tym jego grubo ci, usytuowania w planie, rz dnych i 

boko ci u enia, 

 jako ci wbudowanych materia ów oraz ich zgodno ci z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

 enia przewodu na pod u naturalnym i wzmocnionym; 

 ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po czenia rur i 

prefabrykatów; 

 szczelno ci przewodów i studzienek na infiltracj , 

 materia ów u ytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

 izolacji przewodów i studzienek. 

Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i STWiOR, u ycia 

ciwych materia ów, prawid owo ci monta u, szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami 

okre lonymi w pkt 6.0. 

ugo  odcinka podlegaj cego odbiorom cz ciowym nie powinna by  mniejsza ni  odleg  

mi dzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bada  musz  by  uj te w formie protoko ów i 

wpisane do Dziennika Budowy. 

8.2. Odbiór techniczny ko cowy 

Przy odbiorze ko cowym musz  by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym; 

 protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych; 

 protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu; 

 wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów; 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnion  jednostk  geodezyjn . 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 

kanalizacji deszczowej (mapa opracowana w wersji elektronicznej): 

- wyniki pomiaru skartkowa  i wykre li  na mapie zasadniczej 

- uzupe nion  map  zasadnicz  ze skanowa  w pliku tif, skalibrowa  i „ustawi  na 

prawid owych wspó rz dnych w pliku dwg (AutoCad) 

- pod ten sam plik dwg wczyta  pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci, na 

podstawie wczytanych punktów „narysowa  map  wektorow  na takich samych 

zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna (zasadnicza). 

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 

 zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej; 

 protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  usuni cia 

usterek; 

 aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupe nienia; 
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 protoko y bada  szczelno ci ca ego przewodu. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

atno ci b  realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 

9.1 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udro nienie istniej cej kanalizacji 

deszczowej, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej; 

 dostarczenie materia ów; 

 wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie cian wykopu; 

zabezpieczenie urz dze  w wykopie i nad wykopem; 

 demonta  istniej cych studzienek zgodnie z dokumentacj  projektow  wraz z 

transportem materia u z rozbiórki; 

 odwodnienie wykopu; 

 przygotowanie pod a wzmocnionego; 

 enie rur kana owych; 

 wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek ciekowych, odwodnienia 

liniowego,; 

 badania szczelno ci kana ów; 

 wykonanie izolacji rur, studzienek; 

 zasypanie wykopu warstwami z zag szczeniem zgodnie ze STWiOR; 

 transport nadmiaru urobku; 

 przeprowadzenie niezb dnych bada  laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

STWiOR; 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Polskie Normy 

 [1]  PN-86-B-02480   „Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opisy gruntów”. 

 [2]  PN-81/B-03020   „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”. 

 [3]  PN-68/B-06050   „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze”. 

 [4]  PN-88/B-06250   „Beton zwyk y”. 

 [5]  PN-92B-10729   „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

 [6]  PN-92/B-10735   „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

 [7]  PN-90/B-14501   „Zaprawy budowlane zwyk e”. 

 [8]  PN-86/B-01802   „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i elbetowe. Nazwy i okre lenia.” 

 [9]  PN-74/B-24620   „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 

[10]  PN-74/B-24622  „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

[11]  PN-H-74051-2:1994  „W azy kana owe klasy B, C, D”. 

[12]  PN-88/H-74080/01  „Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 

[13]  PN-88/H-74080/04  „Skrzynki eliwne wpustów deszczowych klasy C”. 

[14]  PN-64/H-74086  „Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych”. 

 [15] PN-72/H-83104  „Odlewy z eliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbk  

skrawania i odchy ki masy”. 

[16] PN-85/C-89203   „Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[17] PN-85/C-89205  „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[18]  PN-87/B-01100   „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.” 

10.2. Normy bran owe 

 [19]  BN-86/8971-08  „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kszta tki ci nieniowe. Kr gi 

betonowe i elbetowe.” 

[20] BN-62/6738-03  „Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonów. Wymagania techniczne.” 

[21] BN-62/6738-04  „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 

[22] BN-62/6738-07   „Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonów. Wymagania techniczne.” 

[23] BN-77/8931-12   „Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu”. 

[24] BN-83/8836 02   „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

[25]  BN-72/8932-01   „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”  

[26] BN-83/8971-06.02   „Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe typów O, Os, C, Cs.” 

 


