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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem : Kanalizacji
deszczowej odwadniającej drogi na osiedlu na południe od ul. Polnej w mieście Białobrzegi.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową kanalizacji deszczowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ
1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej
niŜ 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna na kanale nieprzełazowym - studzienka przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.3. Wpust deszczowy – studzienka ściekowa przeznaczona do odprowadzenia ścieków
opadowych, spływających z utwardzonych powierzchni terenu, do sieci kanalizacyjnej.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną
:

dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną
spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą
a ścianą komory roboczej.
1.4.4.7. Skrzynka wpustu deszczowego – element Ŝeliwny przeznaczony do odbioru
ścieków opadowych, składajacy się z korpusu oraz kratki zamykającej wlot wpustu.
1.4.4.8. Pierścień odciąŜający – element Ŝelbetowy przenoszący obciąŜenia od ruchu
pojazdów, na którym osadzona jest skrzynka wpustu ulicznego lub właz kanałowy.
1.4.4.9. Nadstawka – element wpustu, krąg Ŝelbetowy usytuowany poniŜej pierścienia
odciąŜającego i nad przykanalikiem.
1.4.4.10. Osadnik – element wpustu, krąg Ŝelbetowy usytuowany poniŜej wlotu przykanalika
słuŜący do zbierania zanieczyszczeń.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w OST.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Rury z PVC
Kanalizację deszczową od Ø200 do Ø400 mm wykonać z rur kanałowych PVC-U
z wydłuŜonym kielichem, klasy S, SN8 (SDR34), ze ścianką litą, typ cięŜki, a kanalizację
Ø450 i Ø600 z rur dwuściennych PP X-STREAM SN8. Rury łączyć za pomocą złączy
kielichowych na uszczelniającym - wargowym z elastomeru.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe na projektowanych studniach rewizyjnych naleŜy wykonywać jako:
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego, klasy D400 odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02
[11] umieszczane w korpusie ulicy.

:

2.3.2. Stopnie złazowe
W istniejących studniach rewizyjnych
odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

uzupełnić
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złazowe

Ŝeliwne

2.3.3. Studzienki połączeniowe i rewizyjne betonowe
Studzienki połączeniowe i rewizyjne wykonać jako typowe, do wysokości około 1 m
wylewane w dolnej części lub prefabrykowane z gotowymi otworami i szczelnym przejściem,
powyŜej z kręgów Ŝelbetowych. Studzienki przykryć płytą nastudzienną PP – 1440/600 lub
PP – 1780/600 wraz z pierścieniem betonowym odciąŜającym gr. min 25 cm. Kinety
przepływowe wykonać z betonu B- 15 z dodatkiem środka wodoszczelnego.
2.4. Wpust deszczowy.
Wpust uliczny klasy D wg PN-88/H- 74080/04 osadzonymi na studzienkach
betonowych ø 500 mm. Studzienki naleŜy wykonać jako osadnikowe, tzn. z przegłębieniem
wymuszającym osadzanie się piasku i ograniczenie przedostawania się go do kanałów.
Osadniki o wysokości 1,0 m. Kratę wpustu ulicznego naleŜy osadzić z wykorzystaniem
pierścienia betonowego odciąŜającego-systemowego.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206
– 1/2000 [17].
2.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3],
PN-B-11112 [4].
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.8. Składowanie materiałów
2.8.1. Rury PVC-U oraz PP
Rury składować w połoŜeniu poziomym, na równym podłoŜu lub gęsto ułoŜonych
podkładach drewnianych, na wysokość nie większą niŜ 2 m. Rury moŜna składować przy
zastosowaniu opakowań transportowych (palet). Rury powinny być zabezpieczone przed
przesuwaniem się. W czasie składowania rury powinny być chronione przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczać 40 ˚ C . dopuszcza się czasowe składowanie bez zadaszenia, nie dłuŜej jak ½
roku od daty produkcji. NaleŜy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi
przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub
pojedynczych kręgów.
:

2.8.2. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Kruszywo
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu 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 OST.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparek podsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsienicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport rur i elementów z PVC-U oraz PP
Transport rur PVC-U oraz PP powinien odbywać się samochodami w pozycji
poziomej w paletach. Rury powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się oraz przed
uszkodzeniem ostrymi przedmiotami.. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podczas prac rozładunkowych rur i elementów studzienek rewizyjnych nie wolno rzucać.
4.3. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.

:

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. 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 OST.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod przewody wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branŜowej BN-62/8836-02. Wykopy prowadzić mechanicznie, tylko w miejscach kolizji
ręcznie. Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach prostych. Wykopy
zabezpieczyć obudowami z rozparciem brzegowym za pomocą płyt przenośnych lub
przesuwnych wyciąganych w trakcie wypełniania wykopu gruntem (zagęszczanie
warstwowe) lub pionowego deskowania ścian wykopu za pomocą lekkich profili, dyli,
Rozstaw rozpór nie powinien być mniejszy niŜ 2,5 m ze względu na długości stosowanych
rur. Z uwagi na fakt, Ŝe rodzaj zabezpieczenia ścian wykopu ma duŜy wpływ na wyniki
obliczeń statyki rurociągu, w przypadku zmian zabezpieczania oraz zasypywania
i zagęszczania wykopu naleŜy przeprowadzić obliczenia sprawdzające.
Zaprojektowano wykopy o szerokości :
• Rury φ 315-400 – 1,00 m
• Rury φ 450-600 – 1,50 m
Wykopy nie powinny być przekopane, ich głębokość powinna uwzględniać jedynie podsypkę
piaskową ewentualnie drenaŜ. JeŜeli w trakcie prowadzenia robót napotkamy grunt torfiasty
lub gliniasty, naleŜy go bezwzględnie wybrać, a miejsca te uzupełnić piaskiem. Przewiduje
się, Ŝe w większości konieczna będzie całkowita wymiana gruntu na Ŝwir i piasek. Grunt
z wykopów nadający się do zasypki składować na odkład, natomiast pozostały wywieźć na
wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robót. Na
odcinkach zlokalizowanych w terenach zielonych naleŜy oddzielić warstwę humusu i złoŜyć
na odkład w celu ponownego rozścielenia po zakończonych robotach. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie przewodów krzyŜujące się lub biegnące równolegle
z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób zapewniający ich działanie.
Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, krzyŜujące się lub biegnące po trasie
których prowadzony będzie nowoprojektowana kanalizacja zdemontować i przekazać do
dyspozycji właściciela. PowyŜsze prace wykonać pod nadzorem odpowiednich słuŜb
eksploatacyjnych.
:

W razie wystąpienia wód gruntowych w wykopie wykonać pompowania potwierdzone
w zeszycie pompowań.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
Pod rury kanalizacyjne naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki o grubości 20 cm.
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w SST.
5.5. Roboty montaŜowe
5.5.1. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki połączeniowe i rewizyjne dla kanalizacji powinny mieć właz typu cięŜkiego, klasy
D 400 wg PN-H-74051-2 [11]. Poziom włazu zlokalizowanego w jezdni powinien być z nią
równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na
wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. Włazy naleŜy obetonować betonem B 20
Stopnie złazowe do studni kanalizacyjnych betonowych, w ścianie komina włazowego oraz
komory roboczej, naleŜy zamontować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.2. Rurociągi kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne naleŜy układać w gotowym wykopie, na przygotowanej podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Rury po zmontowaniu obsypać ręcznie kruszywem naturalnym na
wysokość 30 cm powyŜej rury. Zagęszczenie ręczne. Pozostałą część wykopu zasypywać
warstwami z zagęszczeniem mechanicznym.
5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 1,0.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
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 SST i zaakceptowaną przez InŜyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa
z kruszywa mineralnego lub betonu,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,
:

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,01 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− 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 OST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m wykonanego i odebranego rurociągu kanalizacyjnego oraz
korytek odwodnieniowych, oraz 1 szt. studzienki kanalizacyjnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i wymaganiami Inspektora Nazdoru, jeŜeli 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 montaŜowe rurociągu, przykanalików i studzienek kanalizacyjnych ,
− zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mb. wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
:

−
−
−
−
−
−

wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV i jego odwodnienie,
przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
wykonanie robót montaŜowych,
zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-06712
PN-B-06751
PN-B-11111

Kruszywa mineralne do betonu
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr
i mieszanka
4. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037
Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
7. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
8. PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
9. PN-H-74051-00
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
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Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i uŜytkowych oraz
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Cement. Transport i przechowywanie
Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma
Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu - Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodności
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania
ogólne
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania
ogólne
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
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Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu zbrojonego włóknem stalowym i
Ŝelbetowe
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