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D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (STWIORB) 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów 
kanalizacji deszczowej, przy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, ul. Zielona w miejscowości Sokolniki”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stanowią część Dokumentacji Projektowej i należy je stosować w wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów kanalizacji 
deszczowej i obejmują: 

− wykonanie robót ziemnych, 
− montaż wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, 
− wpięcie przykanalików do istniejących studni, 
− obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych wraz z zagęszczeniem, 
− próby i badania kanalizacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 
odbiornika. 
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału   w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w 
jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału 
odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje 
studzienki połączeniowej. 
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli        i prawidłowej eksploatacji 
kanałów. 
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden 
kanał odpływowy. 
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 
1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych 
pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
1.4.3.11. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory 
roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
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1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika 
projektu. 
Ponadto Wykonawca musi wypełnić wszelkie wymagania zawarte w decyzji o zewolenieu na realizację inwestycji drogowej będącej 
podstawą realizacji zamówienia. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.M.00.00.00 pkt 2. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone wodpowiednich normach przedmiotowych, a wprzypadku 

braku normy powinny posiadaćAprobaty Techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 

2.2.  Rury kanałowe i przewodowewg PN-EN 1852-1:201 0. 

Kanały z rur PVC-U SDR 34 SN 8 

2.3. Studzienki ściekowe 

 
Studzienki ściekowe o średnicy Dn 500 należy wykonać wg PN-EN - 1917: 2004 jako prefabrykowane z typowych elementów 
betonowych z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy należy 
łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte 
na gładko zaprawą cementową.  
Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy  D400 krawężnikowo-jezdniowe i jezdniowe. 
 
Na studzienki ściekowe zastosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy Dn 500, wysokości 30 lub 50cm oraz kręgi z 
wylotem o średnicy Dn 500 i wysokości 50cm z betonu klasy C35/40. 
 
Studzienki należy wykonać z osadnikiem o głębokości do 100cm. 
Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,15cm. 
 
Wpusty należy wyposażyć w kosze okrągłe typu K do wyłapywania zanieczyszczeń z blachy ocynowanej żarowo. 
 
Wpusty muszą posiadać takie dokumenty jak: 
- deklaracje zgodności z normą PN - EN 124: 2000 
- certyfikat na zgodność z normą PN - EN 124:2000. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podane w opracowaniu, lecz spełniające parametry technologiczne opisane 
powyżej. 

 
2.3.1. Kruszywo na podsypkę i zasypkę 
 Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 305cm. Na warstwie podsypki nałożyć luźną warstwę piasku o gr. 30-
50mmwyrównującą warstwę wykopu. Z pierwszej warstwy gr. 5cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90° o stopniu zagęszczenia 
pachwin 97 %. 
Następne warstwy osypki do wysokości 30cm ponad wierzch rury, zagęszczać do stopnia 95% przy pomocy lekkiej zagęszczarki 
wibracyjnej. 
W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosować 
materiał bez ostrych kamieni i brył lub innego łamanego materiału (nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm). 
 
2.3.2. Beton 

 Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. 
 

2.3.3. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-10104:2005. 
 
2.3.4. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 
Zamawiającego. 
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2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Rury kanałowe 
 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno - lub wielowarstwowo, albo w pozycji 
stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.4.2. Kręgi 
 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.4.3. Wpusty żeliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletachw stosach o wysokości maksimum 
1,5m. 
2.4.4. Kruszywo 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu, 
przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania elementów kanalizacji deszczowej powinien korzystać z następującego sprzętu: 
 

− samochodów skrzyniowych, 
− koparek, koparko-ładowarek,   
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− beczkowozów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.   Ogólne warunki dotycz ące transportu. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport rur kanałowych i prefabrykatów 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 
nominalnej do długości, większej niż 1,0m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania 
się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport kr ęgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m i 1,4m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
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Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 
 

4.5. Transport wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem 
się podczas transportu. 
 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 

4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 
5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

 
5.4. Przygotowanie podło ża 

Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę zgodnie z PN-EN1610. Na obsypkę rur stosować piasek do wysokości 
30cm ponad wierzch przewodu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach 
przewodu. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu układać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcją 
drogową zasypkę zagęścić zgodnie z technologią przyjętą w części drogowej. Niedopuszczalne jest używanie do zasypki gruntów 
zmarzniętych i zawierających kamienie.  

Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy: 
wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, 
w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 
w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 
 

5.5. Roboty monta żowe 

 Kanały należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcją montażową układania rur dostarczoną 
przez producenta rur. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 
 
5.5.1 Rury kanałowe 

Rury łączyć poprzez połączenia kielichowe i uszczelki gumowe zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wszystkie 
połączenia powinny być tak wykonana, aby była zapewniona ich szczelność przy  ciśnieniu próbnym. W trakcie montażu zwrócić 
należy uwagę na właściwy stan techniczny rur (bez zarysowań i pęknięć). 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego 
punktu kanału od najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Rury do budowy przewodów przed 
opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.  
Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + -20mm, spadek dna 
rurypowinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać + -1cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący 
się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.5.2. Przykanaliki 
 Odprowadzenie wód deszczowych ze studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) realizowane będzie 
przykanalikami∅200. Włączenie do projektowanych studni rewizyjnych należy wykonać w miejscach fabrycznie wykonanych przejść 
szczelnych.   
 Projektowane przykanaliki należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 0,30m. Rura powinna być 
oparta na łuku o wielkości 90˚. Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika min. IS = 1,0.  
 Zasypkę do wysokości 0,3m nad przykanalikami zasypywać ręcznie warstwami piasku nie większymi niż 15cm z ręcznym 
zagęszczeniem. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń 
mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30-0,40m gruntami sypkimi zagęszczając je do wskaźnika min. IS = 1,0. Pod jezdnią 
zasypka do głębokości 120cm powinna być zagęszczona do IS≥1,00, natomiast w górnej warstwie do 20cm od niwelety robót 
ziemnych IS≥1,03. 
 
5.5.3. Studzienki ściekowe 
 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni, powinny być z wpustem krawężnikowo-
jezdniowym lub ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Przy umieszczeniu kratek w ścieku przykrawężnikowym wierzch kratki musi licować z dnem ścieku. 
  
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Przy wykonaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 
 

• zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron rury, 
• zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥1,0, 
• podczas zagęszczania zasypki należy kontrolować rzędne posadowienia rur nie dopuszczając do ich 

wypychania, 
• grunt zasypki – niewysadzinowy piasek średni o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5,0 dla warstw górnych, poniżej 

20 cm może być U ≥ 3,0. 
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zagęszczenia gruntu. 
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć na wysypisko i zutylizować o ile Inżynier nie zaleci inaczej. 
 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie 
z PN-68/B-06050. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 
Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć, co najmniej 0,97. 
Pod jezdnią zasypka do głębokości 120cm powinna być zagęszczona do IS≥1,00, natomiast w górnej warstwie do 20cm od niwelety 
robót ziemnych IS≥1,03. 
 
5.5.5. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego należy wykonać ułożenie kładek w miejscach przejść dla pieszych. Dokładna lokalizacja przejść 
zależy od długości wykonywanych odcinków wykopu i będzie określona przez Wykonawcę. 
Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8m przy ruchu jednokierunkowym 
oraz na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o wys. 1,1m. 
Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone przed gołoledzią. 
 
5.5.6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót 
Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje się zabezpieczenie kabli rurą 
dwudzielną AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm).  
W przypadku skrzyżowań kanałów z gazociągami, kanalizacją, wodociągami i ciepłociągami należy je zabezpieczyć poprzez 
podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosując się ściśle do zaleceń użytkowników poszczególnych sieci. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogóln e”. 
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-      sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1cm, 
-      badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-      badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego, 
-      badanie odchylenia osi kolektora, 
-      sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
-      badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
-      sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
-      sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
-      badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-      sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
-      sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-      odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 
-      odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
-      odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
-      odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 
-      odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 
-      odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku 
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
-      wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny z pkt 5.5.5, 
-      rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 
-  metr sześcienny (m3) wykonania wykopów, podsypek, obsypek i zasypek, 
- sztuka (szt.) wykonanych wpustów deszczowych klasy D400 wraz ze studzienką fi 50cm, koszem i osadnikiem, 
-  metr sześcienny (m3) wykonania podłoży betonowych, 
-  metr (m) wykonanych rurociągów kanalizacyjnych (przykanalików) o średnicy 200mm,  
-  metr (m) próby szczelności kanalizacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      roboty montażowe przykanalika, 
-      wykonane studzienki ściekowe, 
-      wykonana izolacja, 
-      zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania wykopów, podsypek, obsypek i zasypekobejmuje: 

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu służb specjalnych, 

- oznakowanie robót zgodne z projektem i wskazaniami Inżyniera Kontraktu, 
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- wykonanie pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego, 

- badania laboratoryjne określające przydatność urobku z wykopów do wbudowania w nasypy, 

- przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopów, 

- wykonanie wykopów mechaniczne i ręczne, 

- załadunek i wywóz gruntu nie przydatnego do wbudowania, 

- odwodnienie i osuszenie wykopów (gruntu rodzimego), 

- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem się, 

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopów i dla celów obmiarowych, 

- dowiezienie materiału do wykonania podsypek, zasypek, obsypek, 

- wykonanie podsypek, zasypek, obsypek i ich zagęszczenie, 

- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

Cena wykonania podłoży betonowych obejmuje: 
- wytyczenie lokalizacji obiektu; 

- koszt materiałów; 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- wykonanie wykopu z umocnieniem ścian, 

- wykonanie betonowej podstawy studni kanalizacyjnej.  
 

Cena 1metra wykonania kanałów Dn 200mm obejmuje: 
- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obiektów; 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

- zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

- dostarczenie materiałów; 

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 

- zabezpieczenie przyległych budynków i ogrodzeń, 

- ewentuale wykonanie przecisków, przewiertów itp. 

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie; 

- odwodnienie wykopu; 

- przygotowanie podłoża – podsypki piaskowej gr. 20cm; 

- ułożenie rur kanałowych wraz z podłączeniem do obiektów; 

- włączenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojeniem, umocnieniem; 

- badania szczelności; 

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej, 

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną, 

- transport nadmiaru gruntu, 

- koszt tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej; 

- nadzór użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji  deszczowej i lokalizacji obiektów 

wraz z aktualizacją mapy zasadniczej. 
 

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki ściekowej obejmuje: 

- wytyczenie lokalizacji obiektu; 

- dostarczenie materiałów, 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- wykonanie wykopu zumocnieniem ścian, 

- odwodnienie wykopu,  

- przygotowanie podłoża, 

- badanie szczelności; 

- montaż elementów studni, 

- zabezpieczenie antykorozyjne studni, 

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczna; 

- zagospodarowanie terenu wokół studzienki, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej: 

- nadzór  użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacją mapy zasadniczej. 

 

W kalkulacji wszystkich cen jednostkowych nale ży ująć odwodnienie terenu robót za pomoc ą igłofiltrów i ci ągłego pompowania 

wód gruntowych. Uwaga wysoki poziom wód gruntowych.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1.     PN-EN 12620+A1  Kruszywa do betonu 
  2.     PN-EN 295-1  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –

 Wymagania. 
  3.     PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
  4.     PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
  5.     PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
  6.     PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
  7.    PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 
  8.    PN-EN 197-1:2002 

/A3:2007 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

  9.    PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
 10.   PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 11.   PN-EN 1852-1:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i 
systemu 

 


