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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową ulicy pt:„Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realiza-
cji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem sieci kanalizacji deszczowej. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje: 

- kanały deszczowe DN/ID Ø348/300 oraz DN/ID Ø458/400  z rur strukturalnych PP 
- odgałęzienia kanalizacji deszczowej Ø  160/200 z rur PVC-U, 
- studzienki rewizyjne DN 1000 z kręgów betonowych/żelbetowych, 
- wpusty deszczowe z rur betonowych fi 0,50 m. z osadnikiem 
- włączenie kanałów do istniejącego kanału poprzez studnię rewizyjną 
- włączenie przykanalików do kanału deszczowego poprzez studnię rewizyjną. 
 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, wytyczenie 

trasy projektowanej kanalizacji, 
- wykonanie wykopu w gruncie grupy G3 nośności podłoża nawierzchni drogi wraz z umocnie-

niem ścian wykopu i jego (ew.) odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych, 
- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, wpustów deszczo-

wych, 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie gruntem niewysadzinowym i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian 

wykopu (do poziomu -0,4 m. od projektowanej nawierzchni), 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
wód 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 wód opadowych. 
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
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. Wpust deszczowy - studzienka ściekowa- urządzenie do odbioru wód opadowych, 
spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyj-
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nych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki 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 - płyta żelbetowa 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 - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 
 
2.2. Przewody rurowe 
Rury kanalizacyjne 
Rury strukturalne PP DN/ID 458/400, 348/300 SDR34 SN8. 
Rury kanalizacyjne PVC U - typ SDR34 (SN8) LITE: 160x4,7 - stosowane powszechnie do budowy 
kanałów i odgałęzień kanalizacji deszczowej. Nie dopuszcza się stosowania rur z rdzeniem 
spienionym. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betono-
wych lub żelbetowych średnicy 100 cm odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotech-
nicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 35 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z 
cegły kanalizacyjnej. 
2.3.2. Zwężka ( konus) 
Zwężka prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3.  
2.3.3. Płyta denna 
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt. 2.3.1. 
2.3.4. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 
m. odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.3.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaga-
niom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi klasy D (dojazdowa). 
2.3.6. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
 
2.4. Studzienki ściekowe 
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. 
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2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 
50 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6). 
 
2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-111n. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
2.6.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowar-
stwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpie-
czona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnia-
nych. 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. 
2.6.2. 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 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
2.6.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.6.4. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 
2.6.4. 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 dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. ‘Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów 
- beczkowozów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 4. 



 

 

Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu SST D-03.02.01 

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 przetacza-
niem 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 grubo-
ści 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, Wykona-
wca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m. 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. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. 
 
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 kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. ‘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 służby geodezyjne). 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowa-
nia istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości 
wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
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(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicz-
nych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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 należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład . 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - tom I rozdz. IV - 1989 r. - Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
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 pozostałej warstwy 0,20 m. gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem (opadami) wody i rozluźnie-
niem struktury gruntu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod 
kanały deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 15 cm. 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża - Is nie mniejszy niż 1,0 wg normalnej próby Proctora. 
 
5.5. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
- 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: 
a) dla kanałów o śrrednicy, 300 mm - 3 %o 
b) dla odgałęzień o średnicy 160/200 mm - 10 %o 

- największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i 
wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 % 

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 
1,3 m. (zgodnie z PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 
5.5.1. Kanały i odgałęzienia 
Kanały deszczowe grawitacyjne należy wykonać z kielichowych rur PP  typ SDR34 (SN8) DN/ID 
348/300 i 458/400, a odgałęzienia z rur PCV SDR34 (SN8) LITE - o średnicach 160 mm. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób 
szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
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 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
gumowymi. Rury kanałowe PVC należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 
producenta rur. 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
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- trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
- minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 150 mm, 
- włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, 
- spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 % 
 
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać o średnicy 1,00 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 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) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Dno studzienki należy 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 powyżej przedłużony 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. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
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 należy 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. Wpusty deszczowe 
Studzienki wpustów deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym, koszem i osadnikiem. Podstawowe wymiary 
studzienek powinny wynosić: głębokość osadnika - 0,50 m, średnica osadnika (studzienki) - 0,50 m. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. Liczba wpustów deszczowych i ich roz-
mieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej 
spadku podłużnego.  
5.5.4. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych i studnie betonowe nowej generacji nie wymagają żadnych izolacji. 
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 15-30 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęsz-
czenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i SST. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-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. 
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 SST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi i spadków kanałów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych. 

6.2.3. Próby szczelności rurociągu 
Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę 
szczelności zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentów rur. Próby należy wykonać na 
infiltrację wody do przewodu lub eksfiltrację wody z przewodu. 
Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody gruntowej 
do 0,5 m. poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości 30 cm. ponad wierzch 
rury. 
Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie przewodu 
przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umożliwi ć jego odpowietrzenie. 
Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3 m. słupa wody w najniższej studzience. W górnej 
studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5m ponad górną krawędź otworu wlotowego. 
Próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi 30 
min. dla odcinka do 50 m. i 60 min. dla odcinka powyżej 50 m. 
Próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie wyko-
nanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki. 
W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można zrezygnować. Decyzję 
o tym powinien podjąć Inżynier. 
6.2.4. 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 przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
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zwiększonym spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. 

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 obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. ‘Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. ‘Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotności/, 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 8. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
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• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni, wpustów deszczowych, 
- wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji deszczowej i istniejących komór 

kanalizacji deszczowej, 
- 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedmiarem. 

 
 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania  
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie  
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko  
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 
Zaprawy budowlane zwykłe 
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
 dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
  znakowanie, sterowanie jakością 

1.PN-EN 1610 
2.PN-B-01707-1992 
3.PN-81/B-03020 

4.PN-B-10736-1999 
5.PN-EN476-2001 

 
6.PN-EN 752-1:2000 
7.PN-EN 752-2:2000 
8.PN-EN 752-3:2000 
9.PN-EN 752-4:2000 

10. PN-EN 1610: 2002 
11.PN-B-11111 

12.PN-B-14501 
13.PN-H-74051-00 
14.PN-EN 124 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 15. PN-H-74051-02 
16. PN-H-74080-01    Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.  Wymagania i badania. 
17. PN-H-74086          Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
18. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie  
19. PN-B-10729-1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne 
20. PN-EN 1917          Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
   włóknem stalowym i żelbetowe. 
 
 
10.2. INNE DOKUMENTY  

1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. ” Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury - oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9 , wyd. sierpień 2003 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. IV -1989 

r. - Roboty ziemne. 
5. Wytyczne projektowania i wykonawstwa miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych , wydanie MPWiK Wrocław, 04.2000. 
6. Katalog techniczny. System kanalizacji grawitacyjnej i drenażu z rur PE/PP - Wavin2005 
7. „Instrukcja stosowania systemów Wavin w drogownictwie”- 01.2003. 
8. Katalog „ Prefabet „ Kluczbork -2006. 


