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D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
kanalizacji deszczowej.  

     1.2. Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót drogowych związanych z budową, przebudową lub remontem dróg gminnych   

1.3. Zakres robót objętych ST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
sieci kanalizacji, budowy studni rewizyjnych, wpustów ulicznych z elementów prefabrykowanych DN 500 z 
osadnikiem i przykanalikami DN200. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
     1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków  
              opadowych. 
     1.4.2 Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia wpustów deszczowych z siecią kanalizacji  
              deszczowej. 
     1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna- na kanale nieprzełazowym przeznaczona do  
               kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
     1.4.4 Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonej  
              powierzchni terenu. 
     1.4.5.Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych  
             lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" 

     2.2. Materiały do budowy studzienki ściekowej średnicy 500 mm z wpustem i osadnikiem: 
    -  wpust uliczny Ŝeliwny przejazdowy, typu cięŜkiego wg PN-H-74080-01, 

-  prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 500 mm z betonu Ŝwirowego klasy B-25wg KB1-22.2.6./6/, 
-  prefabrykowany pierścień Ŝelbetowy o średnicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy B-20 

   zbrojonego stalą StOS, 

-  prefabrykowana płyta Ŝelbetowa o średnicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy B-20 

    zbrojonego stalą StOS, 

-  beton klasy B-15 na płytę fundamentową wg BN-62/6738-07. 

     2.3. Materiały do budowy studni rewizyjnej z kr ęgów betonowych średnicy 1000mm: 
-      właz typu cięŜkiego przejazdowy wg PN-87/H-74051 -02, 
-      prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 1000mm oraz płyty pokrywowe wg KB4-4.12.1 

       odpowiadające wymaganiom BN-86/8971-08, 

-     stopnie złazowe Ŝeliwne wg PN-76/H-74086, 

- beton hydrotechniczny klasy B-20 wg BN-62/673 8-07, 

- stal zbrojeniowa A-I wg PN-82/H-93215, 

2.4. Materiały do budowy kanału i przykanalika: 

-     rury kanalizacyjne bezciśnieniowe PVC ø 300mm i ø 200mm, 
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2.5. Pozostałe materiały 

             - beton B-20 wg PN-B-06250, 
             -              zaprawa cementowa wg PN-B-14501, 
             - cement portlandzki wg PN-B-19 

2.6. Wpusty uliczne 

Wpusty zaprojektowano z elementów prefabrykowanych o średnicy DN500 w skład których wchodzą: 
• Ŝeliwnego wpustu ściekowego typu krawęŜnikowo-jezdniowego wg PN/EN 124:2000 klasy C250; 
• betonowych pierścieni dystansowych; 
• betonowej płyty pokrywowej; 
• pierścienia odciąŜającego; 
• rury betonowej DN500; 
• elementu przyłączeniowego dla rury z PCV DN200; 
• dna osadnikowego; 

       Tolerancje wymiarowe dla wpustów Ŝeliwnych nie powinny przekraczać IV klasy dokładności  
       wg PN-72/H-83104. 

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej, a powierzchnie przylegające 
dokładnie oczyszczone i wygładzone. Luz pomiędzy kratką z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie 
moŜe przekraczać 5mm. Na kaŜdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane dane wytwórcy, klasa 
skrzynki, znak PN. 

2.7. Posadowienie wpustów 

Kręgi denne wpustów posadawiać na podbudowie betonowej z betonu C8/10 wg PN-EN 206-1:2003. 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury kanałowe – przykanaliki 

Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą 
warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy 
układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.8.2. Kręgi 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe 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 umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.8.3. Wpusty Ŝeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum1,5 m. 

2.8.4. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania 
z następującego sprzętu: 
• Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• beczkowozów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed    
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka 
transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które 
naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w 
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm 
po ugnieceniu) taśmą stalową. 

4.3. Transport wpustów Ŝeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przesuwaniem się podczas transportu. 

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 obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
 

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 naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian 
naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. Ściany wykopów zabezpieczyć poprzez wykonanie pełnego pionowego deskowania ścian za pomocą 
bali drewnianych lub systemowych dyli stalowych wyciąganych w trakcie zasypywania wykopów. 
Roboty montaŜowe prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym o szer. min. 1,0m. 
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Roboty ziemne prowadzić wg PN-B-06050, PN-B-10736. 
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5.4. Przygotowanie podłoŜa 
     W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub 
Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 

5.5. Roboty montaŜowe 

5.5.1. Kolejność realizacji obiektu Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, na czas budowy kanału deszczowego, (obudowa wg BN-
83/8836-02) zapewniające bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót .Przykanaliki naleŜy układać 
na posypce piaskowo-Ŝwirowej o grubości 0,25m typu SKA-90 o zagęszczeniu min. 95% wg Proctora, następnie 
obsypać zasypką piaskowo-Ŝwirową na wys. ok. 0,3 m ponad wierzch rur dokładnie zagęszczając warstwami do 
95% wg Proctora. Zasypkę właściwą poza strefą prowadzenia rur wykonać gruntem rodzimym (pod warunkiem 
stwierdzenia jego przydatności) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów, zagęszczać warstwami do 95% 
wg Proctora. Zagęszczenie zasypki właściwej nie moŜe być większe niŜ zagęszczenie strefy prowadzenia rury. 
W trakcie wykonywania wykopów naleŜy obniŜać poziom wody gruntowej. W zaleŜności od miejscowych 
warunków gruntowo-wodnych, naleŜy stosować następującą metodę: 
→    w gruntach spoistych poprzez ułoŜenie wzdłuŜ wykopu, poniŜej jego dna, rury drenarskiej 
odprowadzenia wód do tymczasowych studzienek, a następnie odpompowanie poza wykop; 
→   w gruntach niespoistych za pomocą zestawów igłofiltrowych 
zabijanych  po obu stronach wykopu. Po wykonaniu robót naleŜy dokonać 
pomiarów powykonawczych. 

Prace muszą być wykonane przez uprawnione słuŜby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokonać wymaganych 
badań i prób szczelności, a następnie zasypki wykopów. 
Projektowany układ powinien być wykonany i odebrany przez uprawnione słuŜby geodezyjne, zgodnie z PN-
92/B-10735, obejmującą m.in. wymagania dotyczące podłoŜa kanałów dla wykonania przewodów z rur 
kamionkowych i betonowych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi dokumentacji 
powykonawczej, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania materiałów uŜytych do budowy kanalizacji deszczowej Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych 
podanych w ST 
 
6.2. Kontrolę jakości robót naleŜy dokonać wg PN-92/B-10735 
Kontrola jakości wykonanych robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z dokumentacją 
projektową. 

6.3. 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 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, 
→    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
→   sprawdzenie rzędnych posadowienia studni rewizyjnych, studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 
włazowych, 
→    sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.4. 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 0,2 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
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• odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 10mm. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa 
Elementy składowe robót obmierzane będą wg poniŜszych jednostek : 
- m - przykanaliki, kanały; 
- szt. – studnie rewizyjne, wpusty deszczowe; 
- m3 - roboty ziemne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
• wykonane studnie rewizyjne i studzienki ściekowe, 
• wykonana izolacja, 
• 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. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
• załadunek i odtransportowanie gruntu z wykopów, 
• dowóz materiału do zasypki wykopów, 
• przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
• ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, 
• wykonanie izolacji rur, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanałów, 
• wykonanie próby szczelności. 

Cena 1 szt. Wykonanej i odebranej studni obejmuje: 
- zakup, transport i składowanie elementów studzienek, wpustów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- załadunek i odtransportowanie gruntu z wykopów, 
- dowóz materiałów do zasypki wykopów, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentów, 
- ułoŜenie studni ściekowych, 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczej usytuowania studni, 
- wykonanie prób szczelności. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
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4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-66/6774-01 świr i pospółka 
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 
10. PN/EN 124/2000 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
11. PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
12. PN/EN 124/2000 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
13. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
14. BN-77/8931-12 Oczyszczanie wskaźników zagęszczenia gruntu 
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny 
17. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe „Wipro" 
18. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
20. PN-en 206-1:2003 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność cz1 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej -Warszawa 1986 r 
22. Katalog budownictwa 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
 
 


