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ST-01 KANALIZACJA  SANIATARNA 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji sanitarnej , które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: 

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa 

Cerkiew gm. Chojnice." 

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewodami 

grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej zarówno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych: 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

 budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

1.3. Określenia podstawowe 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku  

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości  

Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden odpływowy 

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. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 

1.5. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. 

Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

na budowę, 
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- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072) 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami) 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1 Rury kielichowe PVC 

Kanały z rur ø160x4,7mm , ø200x5,9mm PVC-U, SDR34. 

Stosować rury i kształtki kielichowe dla kanałów grawitacyjnych z nieplastyfikowanego 

PVC-U klasy  „S”, o nominalnej sztywności obwodowej SN 8kPa, łączone kielichowo 

poprzez wcisk na uszczelki wargowe trwale zatopione w procesie produkcyjnym w 

przedłużony kielich. Ścianka lita z rdzeniem niespienionym do kanalizacji bezciśnieniowej 

spełniające wymagania   PN-ENV1329-1 i 2,  PN-EN1852-1:1999, PN-EN1401.  

Kanały po wykonaniu poddać inspekcji kamerą z pomiarem spadku. 

2.3 Kształtki  

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontować kształtki z PVC wg PN – EN 1401 – 1:1995 o średnicy 

160-200 mm.  

2.4 Studzienki kanalizacyjne żelbetowe. 

2.4.1 Komora robocza 

Studzienki wykonać jako typowe z kręgów żelbetowych z C35/45 z dnem pełnym,  kinetą i 

osadzonymi systemowymi przejściami szczelnymi dla rur PVC,  o średnicy D=1,2m wg KB4-

4.12.1(6) łączonych na uszczelki gumowe,  przykrytych płytą pokrywową D=1780mm 
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wg KB1-38.4.3 z włazem żeliwnym pełnym typu ciężkiego ø600mm  zatrzaskowym, klasy 

D400. 

 W studniach  obsadzić stopnie złazowe żeliwne powlekane tworzywem sztucznym. 

Studnie musza spełniać poniższe wymagania konstrukcyjne: 

- klasa ekspozycji betonu XA3 wg PN-EN206:2014, 

- nasiąkliwość nie większa od 5% 

- szerokość rozwarcia rys do 0,1mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, także w kinecie, 

- do produkcji elementów stosować cement siarczanoodporny(SR lub HSR)wg PN-EN 197-1, 

- uszczelki z elastomeru SBR wg EN 681-1, 

- minimalna siła wyrywająca stopień >5kN, 

- grunt pod podstawa studzienki zagęścić do Is≥0,98, moduł odkształcenia wtórnego do   

  pierwotnego nie może przekraczać 2,2. 

2.5 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw 

Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy  400 wyposażone w właz teleskopowy T40 . 

Montaż studni rewizyjnych nie przełazowych PVC400 , jako studnie z kinetą prefabrykowaną 

i rurą trzonową gładką. Pomiędzy kinetą a rurą trzonową zastosować specjalną uszczelkę gumową. 

Zwieńczenie studni stanowić będzie teleskop żeliwny typu ciężkiego D400 zgodnie z PN–E 124. 

Teleskop osadzić w rurze trzonowej stosując specjalną uszczelkę manszetową. 

Włazy żeliwne studni rewizyjnych należy obrukować w promieniu 1,00m, np. kostką 

betonową lub zastosować prefabrykowane płyty betonowe. 

2.6 Składowanie materiałów 

2.6.1 Rury kanałowe 

Rury z PVC można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, 

opierając ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po 

rozpakowaniu) w stertach, należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstępach 

co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm i 

wysokości takiej aby kielichy nie miały kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max. 2m. W stercie 

(rury po rozpakowaniu) nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, maksymalna wysokość 

składowania 1,5m. Kielichy rur winny być tak wysunięte, aby końce rur z wyższej warstwy nie 

spoczywały na kielichach warstwy niższej. W okresie letnim zabezpieczyć rury przed nadmiernym 

wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany 

układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność 

oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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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 Studzienki z tworzyw sztucznych 

Studzienki z tworzyw sztucznych składować należy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie 

elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym 

powietrzu, w temperaturze poniżej 40
o
C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i 

smarami. 

2.6.4 Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 

składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 

Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 

wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i 

pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.6.5 Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji powodujących korozje. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

2.6.6 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.6.7. Cement 

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 

zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  

3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  

i wykończeniowych: 

-piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

-piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

-żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

-koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

-spycharkę do 100 KM, 

-sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec  
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  wibracyjny, 

-specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

3.3 Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

-samochód dostawczy do 0,9 t, 

-samochód skrzyniowy do 5 t, 

-samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

-samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

-samochód beczkowóz 4 t, 

-beczkowóz ciągniony 4000 dm
3
, 

-przyczepę dłużycową do 10 t, 

-żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

-żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

-wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

-wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

-wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

-spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

-zgrzewarkę do połączeń doczołowych, 

-zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 

-kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm
3
, 

-pojemnik do betonu do 0,75 dm
3
, 

-giętarkę do prętów mechaniczna, 

-nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 

      Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości wykonanych robót. 

4.2. Transport rur . 

Rury PVC  muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur  

wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Przy 

transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość 

rur jest większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1m. Pojazd powinien 

posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogą być narażone 

na dodatkowe obciążenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. 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). 
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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 1,2 m i 1,4 m 

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. 

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 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. 

4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 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 Inspektorowi nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające 

należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 

przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdemontować kostkę brukową w ulicy. Zdemontowane 

materiały składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

5.4. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 

mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w 

górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 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, naciągniecie 

sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości1,0 m od 

jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 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 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1 

- w gruntach kamienistych 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 należy prowadzić wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 

powinna wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm . Wykopy należy wykonać bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu. Pogłębianie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 

bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0m 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 krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
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Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m . 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna + – 3 cm dla gruntów zwięzłych, + – 5 cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + – 5 cm. 

5.4.1. Odspojenie 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 należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów. 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 

depresji mogą występować trzy metody odwodnienia: 

Powierzchniowa 

Drenażu poziomego 

Depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 

filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie 

odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 

zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury 

obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po 

zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 

pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 

filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

5.4.4. Przygotowanie podłoża 

Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem 

podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 

- materiał nie może być zmrożony 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zmodyfikowanej wartości 

Proctora. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do 

głębokości 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach.  
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5.4.4.1 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 

wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 

głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 

sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 

gromadzącej się w nich wody; 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła 

o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego  

5.4.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż wymienione w pkt. 5.4.1 należy wykonać 

podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i 

kamienistych; 

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe; 

                   -     przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy) o małej grubości  

                         po ich usunięciu; 

                  -      przy gruntach wodonośnych 

                  -     jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

                 -       w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki co najmniej 15 cm . 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur wykonać po próbie szczelności odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała jedną 

czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 

przekraczać: 

- dla przewodów PVC 10 cm 

- dla pozostałych 5 cm 

Dopuszczalne zmniejszenia grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +–

1cm . 

Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

5.4.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur PVC. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I –wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych                                  

ST-01 Kanalizacja sanitarna  

 

26 

Etap II –po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 

Etap III – zasyp wykopu gruntem sypkim, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien 

być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 

złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje 

się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.  

Zasypanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z 

wymaganiami normy BN-72/8932-01. 

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury  w strefie niebezpiecznej 

powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień 

zagęszczenia powinien wynosić 0,85.  

Pod drogami wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia:  

Należy szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie materiału wypełniającego strefę posadowienia – do 

min. 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę wykonywać warstwami o gr. 30 cm i 

zagęszczać ze wskaźnikiem zagęszczania do Is = 98%. W drogach ostatnie warstwy zasypki zagęścić 

do Is ≥1,0. 

5.5. Roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3, 5.3.1, 5.3.4 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 spadku. Spadki i głębokości 

posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.5.1 Ogólne warunki układania kanałów 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 

podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej układać zgodnie z 

wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. 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.  

Do wykopu należy opuścić 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 ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 

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 położenia do 
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czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za 

pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperów 

pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 20 

mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 

1 cm 

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 nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 

zalaniu. 

5.5.2 Kanały z rur PVC 

Rury z PVC układać przy temperaturze powietrza od 0C 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 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 podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 

PVC, 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 wykonać 

wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną, pierścieniową uszczelkę gumową., a 

następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go 

smarem silikonowym. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem. 

5.6.1. Przykanaliki 

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

 - trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w poziomie i pionie,  

 - minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić ø0,110 m,  

 - minimalny spadek i =1,5% 

 - maksymalny spadek  i=25% (PVC) 
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 - włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej bąź 

trójnika  

 - kierunek włączenia trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego,  

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-

prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami normy PN-B-10729.  

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 

montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 

wykorzystując oznaczenie montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu 

studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 - studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m do 60 m przy średnicach do 0,80 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 (przy tych samych średnicach), oraz wierzch 

w wierzch przy średnicach różnych. 

 - studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy zasadniczo w 

wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu 

wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 

Sposób wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa 

oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” 

opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez 

kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, 

a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 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. Dno studzienki powinno mieć 

spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych 

miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego. W innych 

przypadkach można stosować włazy typu lekkiego. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej 

powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 
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znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu; na gruntach wyniesiony około 50 cm 

ponad poziom 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. 

5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

Rury ochronne montować należy w następujących przypadkach: 

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociągiem (wodociąg pod kanalizacją) 

- przy kolizji przewodów energetycznych z projektowaną siecią 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza obiektem w odległości od 1 do 2 m od jego 

krawędzi. Rurę ochronną należy na obu końcach uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć 

rękawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczyć wolną przestrzeń między przewodem a rurą ochronną 

przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. Na przewodach wodociągowych 

zamontować rury ochronne dwudzielne. 

5.6.4. Izolacje 

Izolację rur, studzienek wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną np. bitizolem 2R+2Pg. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru 

szczególnie w przypadku środowiska silnie agresywnego (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo 

duży przedział natężenia czynnika agresji). 

5.6.5. Udrożnieni istniejącej kanalizacji 

Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez 

oczyszczenie. 

5.6.6 Roboty drogowe odtworzeniowe 

Po wykonaniu robót montażowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu prób szczelności i 

zasypaniu wykopu należy odtworzyć nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego. Jezdnie 

asfaltowe należy odtworzyć nawierzchnią z mieszanki asfaltowej.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  

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 ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę, badania i 

pomiary wykonywać w oparciu o założenia norm: 

PN-92/B-10735 

PN-EN 1610:2002 

PN-B-10725:1997 

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 kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej 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 5.5.1, 

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

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

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. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania sieci grawitacyjnej, tłocznej i przykanalików, 

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 

- wykonania izolacji, 

- 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. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
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-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, 

-ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, armatury, 

-wykonanie izolacji rur i studzienek, 

-zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

9.         PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”; 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”; 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”; 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych 

 Normy: 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. . 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej  

PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

ciśnieniowej 

PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do odprowadzania 

ścieków 

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN–B–10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-88/B-06250 Beton zwykły  

PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy 

i określenia. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki 

masy 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru. 

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania. 

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PVC układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

TWT – 3/96 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

TWT – 14/96 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnętrznej formowanej 

z rur. 

TWT – 6/97 Kształtki formowane z rur z niezmiękczonego polichlorku winylu do kanalizacji 

zewnętrznej. Kształtki klejone. 

9.1.       Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki   

    Budowlanej – Warszawa 1986 r. 

2. 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) 

KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 

KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

 

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa , 1979-1982 r. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  

          i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawasierpień 1984 r. 


