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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

Roboty branŜy instalacji sanitarnych. 
ST- 07.00.00 – Roboty instalacyjne w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej 

 
 
 
Roboty instalacyjne w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w zadaniu pn : 

 
Budowa wjazdów, kanalizacji deszczowej oraz remont dróg 

dojazdowych do garaŜy przy ul. Pionierów w Głuszycy 
(działka nr 417/11, 414/9,414/2, obr. nr 1 Głuszyca) 

 
 

Klasyfikacja robot wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 

Grupa robót : 452  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa robót: 4523  – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

Kategoria 
robót: 

45231 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  
45231 - Ogólne roboty związane z budową rurociągów 
45231 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45231 - Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków 
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 
45232 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i drenaŜu, realizowanych w ramach 
projektu „Budowa wjazdów, kanalizacji deszczowej oraz remont dróg dojazdowych do garaŜy 
przy ul. Pionierów w Głuszycy (działka nr 417/11, 414/9,414/2, obr. nr 1 Głuszyca)”. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakres robót wchodzi wykonanie: 

- wykonanie wykopów 

- wykonanie podsypki, 

- ułoŜenie kanalizacji deszczowej w zakresie średnic 200,250,315,400mm 

- MontaŜ betonowych lub Ŝelbetowych studni betonowych o średnicy Ø1000 oraz Ø1200, 

zwieńczenie w klasie D400 

- MontaŜ wpustów deszczowych Ŝeliwnych wraz z osadnikiem, wpusty w klasie D400 

- MontaŜ osadnika o min. poj. 3,5m3 

- MontaŜ separatora substancji ropopochodnych typu lamelowego o przepływie nominalnym 

10dm3/s, przepływie max. 100dm3/s, średnicy króćca przyłączeniowego nie mniejszej niŜ 

DN400  

- Poziom zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych, osadnika oraz 

separatora substancji ropopochodnych dostosować do projektowanej niwelety drogi 

-  MontaŜ rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym (sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna niskiego oraz wysokiego napięcia, siec gazowa niskiego 

ciśnienia) 
- Oznakowanie robót, 
- Dostawę materiałów, 
- Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni 
- Wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym 
odwodnieniem, 
- Przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- UłoŜenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 
- Wykonanie izolacji studzienek, 
- Zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, 
- Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
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. 
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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 niŜ  1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 
1,0 m. 
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 umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej 
połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego 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 
umoŜliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego 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 
Ŝeliwnych, stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do 
przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenia 
przepływu. 
1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z 
poziomu niŜszego na wyŜszy. 
1.4.3.13. 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. 



ST – 07.00.00  Kanalizacja deszczowa 5 

 

Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych 
tel/fax (074) 841 83 10, 664 92 92   e-mail: inwestbud@pro.onet.pl 

 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający 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. 
1.4.5. Separator substancji ropopochodnych oraz osadnik 
1.4.5.1 Separator lamelowy - separatory oddzielają substancje ropopochodne i piasek oraz 
zanieczyszczenia lekkie z wód płynących grawitacyjnie w kanalizacji deszczowej przed 
wprowadzeniem ich do odbiornika (rzeki, jeziora, morza). Zanieczyszczeniami lekkimi 
nazywamy płyny o gęstości niewiele mniejszej niŜ woda (do 0,95 g/cm3), które w naturalnych 
wodach nie występują lub występują w nieznacznych ilościach. Są nimi np.: benzyny, oleje 
napędowe, oleje opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczenia oddziela się 
podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane wkłady 
wykorzystując zjawiska flotacji i sedymentacji. 
1.4.5.2 Osadnik -  przeznaczony jest do zatrzymania zawiesiny z wód deszczowych przed 
wprowadzeniem ich do separatora. Osadniki o przepływie poziomym do podczyszczania wód 
deszczowych są to urządzenia słuŜące do wydzielania zawiesiny łatwoopadającej o gęstości 
większej od 1 kg/dm3 ze ścieków deszczowych, płynących kanalizacją rozdzielczą. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST 
- 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rury kanałowe 

Rury z PCV-U – bezciśnieniowe klasy S. Wymagana sztywność obwodowa: SN 8 kN/m2  
Średnice stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej: 

PCV-U:  160,  200, 250, 315, 400  mm. złącza uszczelniane za pomocą uszczelki 

gumowej pierścieniowej do rur PCV, łączone na wcisk. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
 Komora robocza studzienki wykonana kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 
1000 i 1200 mm zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej wg BN-86/8971-08. W dolnej 
części komory studzienki wykonać kinety. Rodzaje kinet wykonać według dokumentacji 
projektowej. Komorę naleŜy przykryć Ŝelbetową płytą pokrywową nadstudzienną z otworem na 
właz kanałowy i z pierścieniem odciąŜającym. Studnie od zewnątrz zabezpieczyć poprzez 
podwójne pomalowanie abizolem. 
2.3.2. Dno studzienki 
 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B15.  
2.3.3. Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 

korpusie drogi, 



ST – 07.00.00  Kanalizacja deszczowa 6 

 

Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych 
tel/fax (074) 841 83 10, 664 92 92   e-mail: inwestbud@pro.onet.pl 

 

2.3.4. Stopnie złazowe 
 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe 
stosowane przy rurach Ŝywicznych. 
2.4. Wpusty uliczne 
Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-
04. Wpusty uliczne z kręgów betonowych Ø 500 na płycie betonowej  Ø700 z osadnikami wg 
PN 74/H-74081. Wpusty z pierścieniem odciąŜającym oraz kratą prostokątną Ŝeliwną uchylną z 
zatrzaskiem klasy D 400- korpus: Ŝeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: Ŝeliwo sferoidalne 
GGG50, sworznie stalowe. Powierzchnie zewnętrzne wpustów deszczowych zabezpieczyć przez 
dwukrotne pomalowanie abizolem. 
2.5. Separator substancji ropopochodnych 
Separatory powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858 -1:2005/A1:2007 
„Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) – Część 1: Zasady projektowania, 
właściwości uŜytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością” oraz DIN1999. Zwieńczenie 
w klasie D400. 
2.6 Osadnik 
Zastosować osadniki z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych o średnicy wewnętrznej  1500 
i min. objętości czynnej 3,5m3. Zastosować elementy z betonu klasy C45. Zwieńczenie w klasie 
D400. 
2.7. Składowanie materiałów sieci kanalizacji deszczowej. 
2.7.1. Rury kanałowe 
 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej 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 naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.7.2. Studzienki, separator oraz osadnik  
 Składowanie studzienek, separatora oraz osadnika odpowiednio do składowania rur 
kanałowych. 
2.7.3. Włazy kanałowe i stopnie 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
2.7.4. Wpusty Ŝeliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 
w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.Ogólne wymagania dot. sprzętu: 
Wykonawca jest  zobowiązany   do  uŜywania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie   
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
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robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie i gotowości  do pracy.  Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zamieniany bez jego zgody. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej  
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów 
− wibromłotu do zapuszczania grodzic 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur kanałowych  
 Rury z tworzyw sztucznych, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz 
rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone 
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa 
nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport studni, separatora oraz osadnika 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułoŜonych elementów oraz 
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i 
kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane  do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być 
przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 
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4.5. Transport wpustów Ŝeliwnych 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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 słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
InŜynierowi. Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjęcia warstwy humusu. 
Roboty pomiarowe naleŜy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w ST – 1.1. 
„Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych” pkt. 5. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, kładki i mostki tymczasowe 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
5.3. Roboty ziemne 
 Wszelkie roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz 
stosować się do wytycznych podanych poniŜej. Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte 
obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego i istniejącej infrastruktury podziemnej. Szerokość wykopu uwarunkowana jest 
zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny 
na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy 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 wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być 
wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub 
Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla 
przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać fundament 
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. W gruntach skalistych gliniastych lub 
stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 
do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m naleŜy wykonać fundament betonowy 
zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z 
określonym w ST. 
5.5. Roboty montaŜowe 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
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− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
  Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur PVC, betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych 5 m/s). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 

1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Ponadto 
naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu 
zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale. 
5.5.1. Rury kanałowe 
 Rury ułoŜone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie 
obciąŜone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z 
dokumentacją projektową. Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać: 
− sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur 

kamionkowych średnicy 0,20 m, 
− zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Ŝelbetowymi w 

przypadku uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m, 
− specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych 

zaakceptowanych przez InŜyniera  
− sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur Ŝeliwnych kielichowych 

ciśnieniowych średnicy od 0,2 do1,0 m, 
− zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur Ŝywicznych i z tworzyw sztucznych. 
Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 
0,3 m moŜna łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach  od 45 
do 90o. Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
średnicach powyŜej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
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− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 
wykopie wzmocnionym, 

− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40 m powinny mieć 
przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast 
studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w 
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. RóŜnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a 
ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 
Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− płyta pokrywowa 
− dna studzienki - kineta, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych 
− pierścienia odciąŜającego 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Komin włazowy powinien być wykonany z 
kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie 
komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) w 
takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051. Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć 
spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub 
innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg 
PN-H-74051-02. W innych przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-
01. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm 
ponad poziomem  terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy 
zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i 
w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.5.3. Studzienki ściekowe 
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 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 
placów, powinny być z wpustem ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,87 m 

(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,87 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z 
rozwiązania drogowego. Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest 
przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłuŜnego. NaleŜy 
przyjmować, Ŝe na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni 
szczelnej. Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 
40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w 
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawęŜnika. Przy umieszczeniu kratek 
ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniŜej 
poziomu warstwy ścieralnej. KaŜdy wpust naleŜy podłączyć do kanału poprzez trójnik. Wpustów 
deszczowych nie naleŜy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, 
dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. W przypadkach 
kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami 
podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. 
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony 
przykanalikiem ze studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od 
krawęŜnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, 
wytycznymi InŜyniera oraz normą  "PrPN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania". 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
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− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego 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 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 
mm. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną 
jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne 
składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez 
dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie 
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, 
szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie są podstawą do ustalenia ilości robót i 
ceny ryczałtowej 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Całość robót według dokumentacji i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przy budowie sieci kanalizacji 
deszczowej 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− montaŜ separatora oraz osadnika 
− wykonanie wpustów ulicznych 
− wykonane komory, 
− wykonane wyloty kanalizacji deszczowej 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop, 
− próby szczelności przewodów i studzienek. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  PN-92/M-74001 Armatura 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. 

Kształty                 i wymiary 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu 

cięŜkiego) 
PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. 
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Wymagania                   i badania 
PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-80/H-74219  rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 

Ŝelbetowe „Wipro” 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                   

i Ŝelbetowe. 
PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, 

gęstości, porowatości i szczelności 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 

wodą 
PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczenie  

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie  wytrzymałości  

na  ściskanie 
PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie ścieralności na 

tarczy Boehmego 
BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-B-01080 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . 

Podział               i zastosowanie według własności 
fizyczno-mechanicznych 

PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco 
PN-B-04115 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  

kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
PrPN-S-02205      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 


