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D-03.02.01 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemu odprowadzania wód 
opadowych – kanalizacji deszczowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentu przetargowego 
i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i w ramach budowy infrastruktury technicznej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
kanalizacji deszczowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.4.2. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.3. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.4. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.5. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.6. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 

i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.7. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
1.4.8. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 
1.4.9. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.10. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.11. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.12. 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. 

1.4.13. Studnia chłonna - studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchłaniania 
jej przez podłoże gruntowe, 

1.4.14. Rów chłonny – wykop jamisty, bezodpływowy, przeznaczony do zbierania wody powierzchniowej 
i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe, 

1.4.15. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.16. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 
1.4.17. 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. 

1.4.18. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

1.4.19. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.20. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.21. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.22. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.23. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 

 

3 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rury kanałowe 
Rury kanalizacyjne z polipropylenu PP: 

- rury kielichowe dwuścienne SN8 kN/m2 wg normy PN-EN 13476-3+A1:2009; 
- łączone na kielichy lub mufami z uszczelkami gumowymi które dostarcza producent rur; 
- posiadają Aprobatę Techniczną  
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny. 

 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Wszystkie sieciowe studzienki kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę ze 
szczelnymi przejściami dla rur PVC, z wyprofilowanym dnem zapewniającym prawidłowy ukierunkowany przepływ 
główny ścieków, z podłączeń bocznych i przykanalików w sposób uniemożliwiający rozlewanie ścieków na całym 
dnie kinety. Włazy w obrębie ulic należy wykonać jako żeliwne o wytrzymałości 40 T, przykręcane. Parametry 
elementów: 

- komora robocza – wykonana z kręgów żelbetowych z betonu klasy minimum B45 - odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1, Prefabrykaty betonowe studzienek od zewnątrz winny być 
zabezpieczone fabrycznie środkami do izolacji przeciwwodnych na bazie wielosiarczków. Środki 
gruntujące pod warstwy i powłoki epoksydowe wykonać na bazie żywic epoksydowych. 

- przykrycie stanowi konus żelbetowy odpowiadający DIN 4034 T1  
- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 Din 4034T1  
- włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego Ø600mm wg PN-EN 124; 
- stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086 
- materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.  
- przejścia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem silikonowym; należy 

wykonać dla przejść kolektora przez ściany studzienek. Przejście powinno być elastyczne, a zarazem 
szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody 
odprowadzanej kanałem. 
 

2.4. Studzienki wpustowe 
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]. 
 

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 
cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6). 
 

2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 
20 zbrojonego stalą StOS. 
 

2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 
zbrojonego stalą StOS. 
 

2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 
 

2.4.6. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 
 
2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane  
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2]. Powierzchnie elementów powinny być 
gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza 
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i wodzie do głębokości 5 mm. Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości 
do 10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie 
może być więcej niż 5 wyszczerbień. Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 
 
2.6. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 
Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność. 
Poszczególne elementy konstrukcji budowli wylotowych  w zależności od warunków ich eksploatacji, należy 
wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji 
mostowych” z betonu klasy co najmniej:  

 C30/35 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
 C25/30 - fundamenty, warstwy ochronne.  

 
Beton do konstrukcji betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]: 

 nasiąkliwość nie większa niż 4%, 
 przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W8, 
 odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

 
2.7. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.8. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
 
2.9. Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
 
2.10. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfrezować. 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków 
ostrożności. 
Studzienki. Elementy studni betonowych (kręgi, pokrywy, komory robocze) mogą być przechowywane na wolnym 
powietrzu. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być 
posegregowane według średnic. Powinno być zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami studzienek 
gwarantujące możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 
Włazy kanałowe i stopnie. Włazy i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
Skrzynki lub ramki wpustów. Mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
max. 1,5m. 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego 
składowania i poboru. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08). 
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2.11. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek ręcznych i mechanicznych, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 
- sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min., 
- beczkowozów. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 
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 1,0 m, 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 4 cm 
po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów  
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 należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły 
transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie 
warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły 
luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
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4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.6. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 
4.7. 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. 
 
4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 
 
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 lub studni, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m 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 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu 
powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię chłonną powinien być wykonany w 
sposób dostosowany do głębokości, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie 
wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m, powyżej 2,0m mechanicznie. Studnia powinna być zagłębiona 
co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego. 
Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do 
głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć 
na miejsce odkładu lub rozplantować przy studni oraz przy rowach dopływowych. Wydobyty grunt powinien być 
składowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi 
wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku 
naturalnego.  
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Studnię należy 
zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu przez nadanie odpowiednich spadków lub obwałowanie 
studni. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny 
o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru 
z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy 
powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia 
o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy 
zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
 
5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Wykonanie kanałów zbiorczych 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma studzienkami 
rewizyjnymi (długość około 40 – 50 m). 
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 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 mechanicznie lub ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po 
ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 
obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich 
gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 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, tj. jej osi i spadku za 
pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  20 mm. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  1 cm. Najmniejsze spadki kanałów 
powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z 
ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
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 nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 
Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed zakończeniem dnia 
roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 
odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 
wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym.  
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 

- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
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wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, 
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 
90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie 
przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się 
do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez 
producenta. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy układaniu studzienek 
należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy). Studzienki należy wykonać równolegle 
z budową kanałów.  
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz następujących zasad: 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
- studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych, 
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i 
kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany studzienek były odpowiednio 
uszczelnione według specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.5.3. Studzienki ściekowe wpustowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z 
wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m (wyjątkowo 
- min. 1,50 m i max. 2,05 m), 

- głębokość osadnika 0,95 m, 
- średnica osadnika (studzienki) 0,50m. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być 
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie 
uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy 
przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. Rozstaw 
wpustów przy pochyleniu podłużnym 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 skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 
2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, 
wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. Każdy wpust powinien być 
podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub 
wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy 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, można 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 również z 
kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 
 

5.5.4. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 

następujących zasad: 
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i 
przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰  do max. 400 ‰  z tym, że przy spadkach 
większych od 250 ‰  należy stosować rury żeliwne, 

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
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- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° 
(optymalnym 60°), 

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

 
5.5.5. Roboty montażowe – przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z instalacjami 
Przejścia pod przeszkodami terenowymi. Rurociągi pod drogami o nawierzchni asfaltowej i ciekami należy 
przeprowadzić według dokumentacji projektowej lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Przejścia pod 
drogami gruntowymi należy wykonać rozkopem. 
Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji roboty 
prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach energetycznych 
zastosować rury ochronne dwudzielne średnicy 100 mm o długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie 
z dokumentacją projektową. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 
m od słupów. 
Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć 
rurą ochronną dwudzielną średnicy 100 mm o długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyżowania wykonać bez 
użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie należy w trybie pilnym zgłosić 

Inspektorowi nadzoru oraz właściwemu eksploatatorowi. 
Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji. 

 
5.5.6. Roboty montażowe – izolacje, próba szczelności 
Izolacje rur i studzienek. Izolację rur i studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Próba szczelności. Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym 
ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki 
umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub 
pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe 
zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory 
badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i 
zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do 
zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie. Odpowietrzenie z 
kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 
godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
Udrożnienie istniejącej kanalizacji. Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy 
je udrożnić przez oczyszczenie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
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 Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
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- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kanału, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kanału, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- prawidłowość ułożenia warstw filtracyjnych, 
- poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów, 
- chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie), 
- zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu, 
- 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 niż  5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
- 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 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.5.9, 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy, 1 sztuka kompletnej studzienki 

(każdego rodzaju), 1 sztuka kompletnej budowli wylotowej lub wlotowej wraz z wszelkimi umocnieniami i pracami 
towarzyszącymi wskazanymi w dokumentacji projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- ostateczne wyprofilowanie dna wykopu 
- wykonanie podsypki pod kanały 
- wykonanie sączków, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych i przykanalików, włączenie do studni i studzienek 
- wykonanie izolacji rur i połączeń 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji. 
 
 

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- posadowienie studni rewizyjnych i studzienek wpustowych, 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji. 
 

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej budowli wlotowej lub wylotowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- posadowienie prefabrykatu lub wykonanie szalunków, zbrojenia i betonowania budowli, 
- wykonanie izolacji, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- wykonanie umocnień odbiornika wokół budowli i na odcinkach przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, 
- wykonanie robót towarzyszących odbiornika (odmulenie, oczyszczenie, wykoszenie roślinności wraz 

z wywiezieniem, itp.) na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej. 
 


