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1.1.Przedmiot ST.00.00 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   robót   ,                                                                    

które zostaną wykonane przy realizacji zadania p.t : 

"Przebudowa i remont drogi gminnej  ul.Wolno ści i Piłsudskiego  

w Pyrzowicach w gminie O Ŝarowice " 
1.2 Zakres zastosowania STWiOR i ST 00.00 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR i ST.00.00 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  z realizacją zadania  zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
 nr 20/09 - "Przebudowa, remont dróg , chodników  or az kanalizacja deszczowa"  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót : 
• Budowa przykanalików z rur PVC  
• Budowa kanałów z rur PVC (sanitarne i deszczowe) 
• Przebudowa elementów sieci wodociągowej  
• MontaŜ separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz 
Wymaganiami Technicznymi  

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów  - w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji wentylacyjnej, a jeŜeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

 
2.0 MATERIAŁY 
Wymagania ogólne z   ST 00.00. 
 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub jednostki 
Certyfikacyjne. Wykonawca (kierownik Budowy) zastosuje wyroby zgodne z projektem . 
 
2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji stosuje się następujące materiały: 
• rury kielichowe z przedłuŜonym kielichem do sieci kanalizacyjnej z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [ 10] i ISO 
4435:1991 [19] o średnicy 160mm 315 mm łączone na uszczelki gumowe, które 
dostarcza producent rur; 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [10] i ISO 4435:1991[19] 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie ( dla przejścia szczelnego przez ścianki 
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betonowe studzienek) z PVC o średnicy,  160mm - 315mm 
• beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania studzienek 
• piasek na podsypkę i obsypkę studzienek wg PN-87/B-01100 [19]  
 
2.2. Wodoci ąg 
Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur SDR 11; PE 100; PN 16; Dz 160. 
• piasek na podsypkę i obsypkę studzienek wg PN-87/B-01100 [19]  
 
2.3.Studzienki kanalizacyjne  
wg projektu studzienki  z tworzyw sztucznych oraz betonowe zgodnie z wykazem 
materiałów. 
Studzienki kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe) złoŜone są z następujących 
zasadniczych części: 
 - komory roboczej 
 - dna studzienki 
     
2.3.1.Komora robocza  
Komora robocza studzienki /powyŜej wejścia kanału/ powinna być wykonana z 
materiałów trwałych: 
• w części prefabrykowanej z kręgów Ŝelbetowych 120cm,śr.o wysokości 300 mm 

1000mm, wg BN-86/8971-08 [18]; 
• część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25,W-4,M-100 wg BN-

62/6738-03 [20]-04 [21]-07 [14]. Stopień wodoszczelności betonu “W-4” odpowiada 
ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie zauwaŜa się jej przesiąkania przez próbkę 
betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu 
M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania  i odmroŜenia próbek 
betonowych  

• ( jeden cykl obejmuje : zamraŜanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej    
• rozmroŜenie równieŜ przez 4 godziny) 
• komorę roboczą przykryć płytą pokrywową Ŝelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1 [20]; 
• studzienka o średnicy : PP 144/60 
 
2.3.2.Dno studzienki 
Dno studzienki naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy 
B25,W-4,M-100 lub prefabrykowane ,w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka 
uszczelniającego. 
 
2.3.3.Właz kanałowy 
Na studzienkach naleŜy stosować włazy Ŝeliwne – typ cięŜki B-125, D-400 wg PN-H-
7405-2:1994 [8] lub betonowe na pierścieniu betonowym. 
 
2.3.4.Stopnie złazowe 
NaleŜy stosować stopnie Ŝeliwne wg PN-64/H-74086 [9] 
 
2.3.5.Łączenie prefabrykatów 
Kręgi ,podstawa studni (dno), łączyć na uszczelki dostarczone przez producenta 
elementów prefabrykowanych, pokrywę studni na zaprawie wg PN-90/B-14501 [7] . 
 
2.2.6 Separatory 
Zastosować  naleŜy  wymieniony w  projekcie  separator  koalescencyjny substancji  
ropopochodnych z wewnętrznym obejściem (by-poss) zintegrowany z osadnikiem 
 i samoczynnym zamknięciem odpływu, włazy 2x600,   
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3.SKŁADOWANIE 
3.1 Rury PCV i PE (kanalizacyjne i wodociagowe) 
Magazynowane rury powinny, być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40 °C i opadami atmosferycznymi. 
DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur  
z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach mogą być składowane razem,  rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie.  
Rury wodne składować oddzielnie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą 
kołków      i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały ( uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków 
ostroŜności. 
 
3.2 Zelbetowe i betonowe elementy prefabrykowane 
Składowanie elementów moŜe  odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, 
pod warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekroczyć 1,8m 
Składowanie powinno umoŜliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
 
3.3 Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach  
z dala od substancji działających korodująco.  
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
3.4 świr i piasek 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane  jak najbliŜej wykonywanego odcinka 
kanalizacji . 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i 
poboru. 
 
4 . SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku                    i wyładunku materiałów.   

• Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika 
budowy. 

 
5. TRANSPORT 
Wymagania ogólne z   ST 00.00. 
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5.1 Rury PCV i PE(kanalizacyjne  i wodoci ągowe) 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami 
lub dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem 
wiązki naleŜy wyjąć rury “wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 
• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach 
ujemnych, z uwagi na zwiększona kruchość tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do 
osi rur , 

• rury wodociągowe transportować osobno 
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe 

przekraczać 1 m 
Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostroŜności jak dla rur z PVC. 
 
5.2 Elementy betonowe i Ŝelbetowe. 
Transport elementów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami 
środka transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na 
środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
5.3 Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Włazy naleŜy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem. 
 
5.5 Mieszanka betonowa 
 
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
•segregacji składników; 
•zmiany składu mieszanki; 
•zanieczyszczenia mieszanki; 
•obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technicznych. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
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Wymagania ogólne z   ST 00.00. 
 
6.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru  do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana 
kanalizacja. 
 
6.2 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału lub drenaŜu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę                                
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem 
ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików , tzw. kołków 
osiowych  z gwoździami. 
Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 
ok.30-50m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w 
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki 
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
6.3 Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 
ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [ 16 ], PN-68/B-06050 
 [ 3 ]. 
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu do odbiornika  
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, nacięcie sznura wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi, wykopu w odległości  1,0 m 
od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuŜ. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane 
 z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie 
 z BN-83/8836-02 [16] przy braku wody gruntowej i urwisk: 
• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
• w gruntach niespoistych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić wypraskami. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
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Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 
5 cm 
 w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy naleŜy wykonać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
ułoŜeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. 
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ca` 1,0 m nad powierzchnią terenu  
w odstępach co 30m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu , w  odległości nie przekraczającej co 
20m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3cm dla gruntów 
zwięzłych, + /- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja  
szerokości wykopu wynosi  + /- 5 cm. 
 
6.3.1.Odspojnienie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez 
przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę  
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
6.3.3.Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
• powierzchniowa, 
• drenaŜu poziomego 
• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy utworzyć 
warstwę filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu  
co ca’50 m. Skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika. 
Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
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6.3.4. PodłoŜe 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,20m. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączeniami rur powinno być wykonać po 
próbie szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego  
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 
przekraczać: 
• dla przewodów PCV  10 cm, 
• dla pozostałych            5 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niŜ 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +/- 1 cm. 
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy  
PN-81/B-10735 [ 6 ]. 
 
6.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.2 m. dla 
rur  
z PCV. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I    -  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej w wyłączeniem odcinków  
na złączach; 
etap II   -  po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej  
w miejscach połączeń; 
etap III  -  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem  
i rozbiórka odeskowań i rozbiór ścian z wykopu. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,  
ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu . 
zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeŜeli 
spełnia powyŜsze wymagania warstwami 0.1- 0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem  
i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 
określonych w Specyfikacji Technicznej D- 02.03.01 “Wykonanie nasypów” i zgodnie  
z wymaganiami normy BN – 72/8932 – 01 [ 17 ] dla dróg o ruchu cięŜkim i bardzo 
cięŜkim. W terenach zielonych, jeŜeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie 
niebezpiecznej powinna zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90 dla mniejszego 
przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 0.85 
 
6.4  Roboty monta Ŝowe 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5,3 i 5,4 moŜna przystąpić do 
wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać 
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zasady budowy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. 
Spadki posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. 
 
6.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa z punktem wg pkt 5,3 moŜna przystąpić do 
wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Do budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoŜa . 
Przewody kanalizacji naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [ 6 ]. 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową  
i St. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić  
od wewnątrz i zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu  
i składowania. 
Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa  
na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umoŜliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić  
( przez obsypanie ziemią po środku długości rury ) i mocno podbić z obu stron, aby rura 
nie mogła zmienić swego połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy 
sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury ( oś  i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać +/- 20 
mm. dla rur PCV. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie 
moŜe przekraczać +/- 1cm. 
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego 
przewodu zabezpieczyć prze ewentualnym zalaniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury 
zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłyniecie 
ich po ewentualnym zalaniu. 
 
6.4.2. Kanał z rur PCV 

 Rury z PCV moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 30 0C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podłoŜem, naleŜy: 
• 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 złączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod 
odcinkiem wciskowym. 

Rury z PCV naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie 
przygotować rury 
 z PCV, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
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• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskanego naleŜy zukosować bose końce 

rury pod kątem 150. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia 
połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury 
naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym.  
Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm. uŜywać naleŜy 
wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie prze czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm.  
Za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to,  
aby koniec kosy rury posiadał oznaczenie granicy wycisku. Oznaczenia te powinny być 
podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego  
w celu zabezpieczenia prze ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
6.4.3. Studzienki kanalizacyjne 
6.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne  zgodnie z dokumentacja projektowa .. 
 
Elementy prefabrykowane zaleŜnie od cięŜaru moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu 
lekkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów, naleŜy zwrócić uwagę  
na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe ( linie ) 
znajdujące się na wyŜej wymienionych elementach. Studzienki naleŜy wykonać 
równolegle z budową kanałów deszczowych. 
 
6.4.3.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki betonowych. 
Komora robocza 
Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów Ŝelbetowych, betonu 
hydrotechnicznego. Przejście rur PCV prze ścianę komory roboczej naleŜy wykonać 
poprzez tuleję ochronną PCV. 
W części monolitycznej naleŜy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad 
otworem powinno pozostać nadproŜe min. wysokości 15 –20 cm. Wszystkie styki 
kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki ‘’80’’. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych  
w przypadku gdy róŜnice rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego 
przekracza 0.50m. naleŜy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej 
na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów ( kształtek ) z PCV. Na spadzie 
wykonać obudowę z betonu B-25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie 
spad zabezpieczyć taśmami samoprzylepnymi np. Polyken. 
Dno studzienki 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w 
gruncie nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego lub zlecić wykonanie dna 
wraz z kineta producentowi kręgów studziennych. 
Właz kanałowy 
śeliwne włazy kanałowe naleŜy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów 
nad spoczynkiem o największej powierzchni. 
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu cięŜkiego śr. 600 
mm. 
Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy montować 
mijająco w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0.30 m i w odległości poziomej 
osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
 
6.4.4. Separator 
Separator zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją obsługi. 
 
6.4.5. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  
PN-92/-B10735 [ 6 ]. 
 
6.4.6. UdroŜnienie istniejącej kanalizacji 
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych naleŜy je udroŜnić 
przez oczyszczenie. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne z   ST 00.00. 
Kontrola związana z wymaganiami kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [ 6 ]. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodane, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania; zgodności z 
Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu 
przewodu, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, 
szczelności przewodu na eksfiltrację, montaŜu separatora . 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczania wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 
wykonywania wykopów. 
Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny             z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej  i 
odpowiada wymaganiom normy 
 PN-86/B-02480 [ 1 ].  
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm. w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50 m. 
Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego  
wg BN-77/8931-12 [ 15 ], wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoŜa wzmocnione go przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach 
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badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 
Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi 
w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badanie specjalistyczne. 
Badanie szczelności odcinka przewodu ( poza drenaŜem ) na eksfiltrację obejmują: 
badania stanu odcinak kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą odpowietrzenie 
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy przeprowadzić kontrolę 
szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację ( poza drenaŜem ) obejmuje: 
badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej 
do przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić 
odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne z   ST 00.00. 
Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Jednostki obmiarowe przyjąć wg przedmiaru robót. 
Wszystkie elementy robót będą przedstawiane przez wykonawcę do potwierdzenia 
przez inspektora.  Obmiaru dokonuje Wkonawca ( kierownik budowy, robót) Ztwierdza  
inspektor nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w szczegółowych specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót zgodnie z projektem. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. JeŜeli 
urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca musi przedstawić 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr ( m ) sieci, dla kaŜdego typu średnicy. 
Jednostką obmiarową separatora jest 1 komplet ( kpl ) zamontowanego urządzenia dla 
kaŜdego typu, studni, wpustów -  szt. 
Jednostką obmiarową korytka odpływowego jest 1 metr zamontowanego korytka. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne z   ST 00.00. 
 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z “Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz ST 00.00. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące 
dane  i dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

realizacji (odejmująca dodatkowe rysunki); 
• dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• obmiar wykonanych robót ; 
• próby i badania techniczne. 
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9.1. Odbiór cz ęściowy 
Wymagania ogólne z   ST 00.00. 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót, dane geotechniczne obejmujące; zakwalifikowanie gruntów 
do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [ 1 ];wyniki badań gruntów, ich 
uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa 
gruntowego wg PN-81/B-03020 [ 2 ]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych 
oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresji środowiska gruntowo – wodnego; 
uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do 
robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego 
przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i 
przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie; 

• Dziennik Budowy; 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód 
infiltracyjnych. 

 
9.1.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczania 

przed zalaniem wodą gruntową i z odpadów atmosferycznych, 
• Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• Zagęszczenia gruntu zasypowego oraz jego wilgotności, 
• PodłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułoŜenia, 
• Jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• UłoŜenie przewodu na podłoŜu wzmocnionym, 
• Długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 

prefabrykatów, 
• Szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
• Materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• Izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu godności z Dokumentacją Projektową i ST, 
uŜycia właściwych , materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte 
w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
9.2 Odbiór ko ńcowy. 
Wymagania ogólne z   ST 00.00. 
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 doradców materiałów, 
• Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawniona jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapasami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
• Protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z ST 00.00 Wymagania ogólne . 
 
11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. POLSKIE NORMY 
[1]   PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 
[2]   PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.     
                                      Obliczenia statyczne i projektowe” 
[3]   PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  
                                      i badania przy odbiorze” 
[4]   PN-88/B-06250 “Beton zwykły” 
[5]   PN-92/B-10729 “Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
[6]   PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy  
                                      odbiorze” 
[7]   PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykłe” 
[8]   PN-94/H-74051 “Włazy kanałowe klasy B,C,D,” 
[9]   PN-64/H-74086 “Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych” 
[10] PN-85/C-89205 “Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
[11] PN-87/B-01100 “Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy  
                                      i określenia” 
 
10.2. NORMY BRANśOWE 
[12] BN-62/6738-03 “Beton hydrotermiczny. Składniki betonów. Wymagania    
                                      techniczne” 
[13] BN-62/6738-04 “Beton hydrotermiczny. Badania masy betonowej” 
[14] BN-62/6738-07 “Beton hydrotermiczny. Składniki betonów. Wymagania    
                                      techniczne” 
[15] BN-77/8931-12 “Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu” 
[16] BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
                                      odbiorze” 
[17] BN-72/8932-01 “Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”  
[18] BN-86/8971-08 “Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe.  
                                       Kręgi Ŝetonowe i Ŝelbetonowe” 
 
10.3. INNE DOKUMENTY 
[19]  ISO 4435: 1991 -  “Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu   
                                             stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych” 
[20] KB-38.4.3/1/-73  -  “Płyty pokrywowe” 
[21] PN-C- 89221      -  “Rury drenarskie i karbowane z PCV – V” 
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