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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia boiska
w ramach inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 6
im. Armii Krajowej w Augustowie”.
.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia
wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:

- odwodnienia liniowego - korytka z tworzywa sztucznego z rusztami o wymiarach
segmentu 1000x160x151 mm, klasa B 125 z rusztem z tworzywa sztucznego
ułożonych ławie betonowej z betonu C30,
- studzienek rewizyjnych systemowych z tworzywa
1000x160x438 z rusztem z tworzywa sztucznego,

sztucznego

o

wymiarach

- kanałów zbiorczych PVC Ø 110, PVC Ø 160, PVC Ø 200, PVC Ø 250, PVC Ø 315,
- studzienka rewizyjna betonowa fi 1200,
- studzienka rewizyjna PCV fi 315,
- sieć drenacyjna PVC-U 100/91 w otulinie filtracyjnej z włókna syntetycznego i obsypce
z kruszywa 4-16 mm.
- studzienka wpustu ulicznego fi 500,
Zakres robót przy wykonywaniu odwodnienia obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne,
- wykonanie wykopów w gruncie pod ciągi odwodnienia liniowego, studzienki rewizyjne i

sieć deszczową, sieć drenacyjną, wpusty uliczne,
- przygotowanie podbudowy w wykopach pod odwodnienie liniowe,
- ułożenie odwodnienia liniowego i studni, kanałów i drenażu, wpustów ulicznych,
podłączenie rynien do kanalizacji
- zasypanie pospółką, piaskiem i zagęszczenie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy odwodnienia
boiska wielofunkcyjnego powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to
możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Odwodnienie liniowe

Zastosować systemowe korytka odwodnieniowe z tworzywa sztucznego o
wytrzymałości odpowiadające klasie B125, o spadkach dostosowanym do
warunków miejscowych zgodną z dokumentacją wykonawczą. Korytka należy
układać na ławie betonowej z betonu C30. Elementy powinny posiadać Aprobatę
Techniczną IBDiM
Korytka powinny posiadać ruszt z tworzywa sztucznego klasy B – 125.

2.3 Podbudowa betonowa pod odwodnienie liniowe.
Jako podbudowę należy zastosować beton klasy C30
2.4.Przewody rurowe
2.4.1.Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm zgodne
z PN-85/C-89205 są stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej, przewody grawitacyjne.

2.5.Studzienki betonowe, kanalizacyjne
2.5.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
-

kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 Mpa (N/mm2) lub alternatywnie z cegły
kanalizacyjnej.
2.5.2.Włazy kanałowe dla studni betonowych
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
- włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 z pokrywami
2.5.3.Stopnie złazowe do studzienki betonowych
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
2.5.4.Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KBI-38.4.3.3.
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z
dokumentacją projektową.
2.5.5.Płyta denna
Płyta denna prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Średnica płyty
powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją
projektową.
2.5.6.Studzienki kanalizacyjne PCV
Studnie rewizyjne wykonane w technologii PVC z rury karbowanej PVC Dn 315,
osadzonej na dnie z PP, przykrycie pokrywą żeliwną typu A15 oraz D400 do rur
karbowanych.
2.6.Beton
Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.
2.7.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.8. Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa sztucznego
Studnie rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach 1000x160x438 z
rusztem z tworzywa sztucznego.

2.9 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221
lub BN-84/ 6366 – 10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania z PE
z filtrem z włókna syntetycznego owiniętym wokół rury.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte
prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie.
Szczeliny wlotowe ( szparki podłużne)powinny znajdować się między karbami rurki,
powinny być wolne od grudek ( resztek materiału) i powinny być tak wykonane, aby
przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być
równomiernie rozmieszczone na obwodzie i długości rurki.
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie)
powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego, Wymagania dla złączki
zewnętrznej powinny odpowiadać BN-84/6366-10.
2.9.1 Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu.
Jako materiał filtracyjny należy stosować:
- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu
drenarskim, którymi mogły by się do nich dostać, o średnicy od 4 do 16 mm.
Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne
w rurkach dziurkowanych.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności materiałów filtracyjnych powinien wynosić co najmniej 8
m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.
Żwiry nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2
% masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
2.9. Składowanie materiałów.
2.9.1.Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wg
instrukcji producenta rur, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.9.2.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.

2.9.3. 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.

2.9.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
funkcjami kruszyw.

2.9.6. Korytka z rusztem odwodnienia liniowego.
Korytka z rusztem odwodnienia liniowego należy przechowywać na utwardzonym placu, w
nienasłonecznionych miejscach. Korytka z rusztem należy chronić przed działaniem sił
mechanicznych w temperaturze poniżej 0 oC, Przy składowaniu na odkrytych placach
należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych
temperatura otoczenia nie może przekraczać 40oC, a odległość składowania powinna być
większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych.
2.9.7. Beton podbudowy.
Beton należy składować na utwardzonym i
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem.

odwodnionym podłożu

w sposób

2.9.8. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów
w temp. do 25 oC, a powyżej 25 oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu
Z, barwy naturalnego PVC)należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w
temperaturze poniżej 0 oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną
temperaturę (typu 0, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej –10oC.
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach.
Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni
słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać
40oC, a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń
grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie
przekraczających wysokości 5 worków.
2.9.9. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2.Sprzęt do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparek podsiębiernych
- samochodów samowyładowczych
- ciągnika kołowego
- spycharki gąsienicowej
- sprzętu do zagęszczania gruntu
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów
- żuraw samochodowy
4.TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2.Transport rur, elementów studzienek PCV, korytek odwodnienia z rusztem, rur
drenarskich
Korytka odwodnienia z rusztem, rury i elementy studzienek z tworzywa sztuczna mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją producenta.
Wykonawca zapewni przewóz w pozycji wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
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 należy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

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.
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,
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

w
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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 w ST D-M-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz 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 Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i
użytkowników uzbrojenia nad – i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i
podwiesić na szerokości wykopu.
Wykopy należy 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 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu
zgodnie z dokumentacją projektową.
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV–1989
r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej
warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed
zalaniem wodą i rozluźnieniem struktury gruntu.
5.4.

Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur
drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.
5.5.

Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
-

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

-

największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości
przepływu i wynoszą dla rur PVC 10%.

Głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
5.5.1. Kanały
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie pośrodku
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób
szczelności.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 oC, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8 oC.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć

końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami
kanałów dopływowego i odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od
45 do 90o.
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać:
-

specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne systemowe
Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
studzienki powinny być lokalizowane na odcinkach prostych korytek odwodnienia w
odpowiednich odległościach (zgodnie z projektem technicznym) studzienki połączeniowe
powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
-

wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,

-

studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,

Studzienki należy wykonać z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrób Studzienki
posadawia się na podbudowie betonowej, po ułożeniu kanału. Grunt zasypki wokół
studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20-30 cm.
Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta.
5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 25 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji
projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru –
Inżynierem Kontraktu.
5.6. Wykonanie odwodnienia liniowego

Montaż korytek odwodnienia liniowego oraz rusztu winien być zgodny z
wymaganiami producenta i związanymi z klasą przyjętego obciążenia. Montaż
wzdłuż fundamentu ogrodzenia systemowego z dostosowaniem do nawierzchni
poliuretanowej boiska.
5.7. Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych.
Należy wykonać zgodnie PN-92/B-10729
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych
Zaleca się:
- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniającymi
- kręgi żelbetowe wg BN-86/8971-08

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Złącza
prefabrykatów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko.
Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0m powinny wykonane być z kręgów
żelbetowych o średnicy wewnętrznej 0,8 m.
Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy należy
usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian
studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-2:94
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią,
natomiast w trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8 cm ponad
terenem.
Studzienki należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej.
Pod dno należy ułożyć podsypkę żwirową o grubości 25 cm. Na podsypkę należy ułożyć
podłoże z betonu chudego o grubości 10 cm, następnie wykonać izolację
przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku i dno grubości 25 cm z betonu B-15
hydrotechnicznego. Ściany studzienek do wysokości 0,3 m ponad górną powierzchnię
kanału należy wykonać jako mur z bloczków betonowych.
Studzienki należy wykonać z kinetą, bez osadnika.
Na tak wykonaną dolną część studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę
nadstudzienną i właz kanałowy. Ilość kręgów uzależniona jest od głębokości studzienki.
Styki kręgów i płyty nadstudziennej należy wypełnić zaprawą cementową klasy 80.
Osadzenie włazów i stopni włazowych należy wykonać również na zaprawie cementowej
kl. 80. Odstęp stopni włazowych co 30 cm.
5.8

Wykonanie drenażu

Wykopy rowków drenarskich dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od wylotu rurki
drenarskiej studzienki rozsączającej prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie
stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm
większa od zewnętrznej średnicy układanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowków
powinno wynosić od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.
Przed przystąpieniem do układania rur drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np.
łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równomierną warstwą,
nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o
grubości 5 cm. Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu rowka.
Skrajny , ułożony najwyżej otwór rury należy zasłonić odpowiednią zaślepką ( kształtką
plastykową ) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do
wnętrza rury. Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody
gruntowej poprzez otwory ( dziurki, szparki podłużne) w rurach. Perforowane rury z
tworzywa sztucznego, sztucznego gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za
pomocą specjalnie produkowanych złączek.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.1 Badania materiałów
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Badań robót zanikowych należy dokonać w obecności użytkownika.
6.2 Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym
c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera.
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów
e) Sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami
6.3. Badanie wykonania wykopów
6.3.1. Badanie wykopów otwartych
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie
przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej.
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów – wykonuje się przez oględziny
zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.
6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów
Przeprowadza się przez:
- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1 0 i porównanie z
Dokumentacją,
- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne,
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m.
6.3.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego - przeprowadza się
przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym
wymaganiom:
- ma naturalną wilgotność,
- nie został podebrany,
- jest zgodny z określonym w dokumentacji.
6.3.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury
gruntu podłoża naturalnego – przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy
użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna
wykopu wg Dokumentacji.
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.
6.3.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych
przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość
warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm.
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.
6.4. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod
zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z
dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.5. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania
izolacji
Badanie przeprowadza się przez pomiar:
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiaru j.w., a rzędną
projektowanego terenu w danym punkcie.
6.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż
całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału
nieprzełazowego.
6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie
z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi
rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu.
Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.
6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badania wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy
przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar
promienia łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i
miarki z dokładnością do 1 cm.
6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

z

Dokumentacją

Projektową,

należy

6.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegają na:
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi
otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu,
- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,
pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej
powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne.
6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności.
Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnianym
dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni.
Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej.
Pomiary wykonać z dokładnością do 1 cm.
6.8. Badanie szczelności odcinka przewodu
6.8.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację
Prace wstępne
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w
górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione
oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby.
Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć
rzędną co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne
studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górna
krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2.
Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej d z.
Dla w/w danych wylicza się Vw w m3
Napełniaie wodą i odpowietrzanie przewodu
Po wykonnaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka
kanału wodą do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć
łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność
pomiaru do 1 cm. Napełnianie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki,
przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu
przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości
H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do
próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie
go przez 16 godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz
monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów

kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy.
Pomiar ubytku wody
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i
kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością
do 1 mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności.
W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzić kontrole złączy rur, ścian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z
naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co
najmniej 1,1
Vw – dopuszczalna ilość ubytku wody.
W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z
dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z
dokładnością do 1 mm.
Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw.
Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać
niżej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić
ubytek wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po
ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi:
t = 30 min. dla odcinak przewodu o długości do 50 m,
t = 1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m.
b) Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu wibracyjnie
zagęszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw2 nie może przekroczyć
wielkości 0,04 dm3 na m2 powierzchni wewnętrznej przewodu w ciągu jednej godziny
próby. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody lub ścieków w studzience
wyżej położonej przyjmuje się co najmniej 8 h.
c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z
prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub
ścieków Vw3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub
studzienki w ciągu jednej godziny próby.
Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8 h.
d) dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, należy obliczać wg wzorów:
- dla poz. a – przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów
Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs)* t
w dm3
- dla poz. a – przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw = 0,04 (Fr + Fs)* t
w dm3

gdzie:
Fs - powierzchnia zewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokopśći
napełniania w m2,
Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku
t - czas trwania próby t = 8 h.
6.8.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację
Prace wstępne
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości L p i średnicy dz pomiędzy
studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń.
Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte.
Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu,
uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania,
przez całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m
ponad górną krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni F s
Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu
Podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu,
należy wykreślić linie poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu
wylotowego oznaczając je Hs i Hz, i zmierzyć wzniesione ponad poziom kanału z
dokładnością do 1 cm.
W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości
wykreślonych linni z odchyleniem 2 cm, wówczas można obliczyć Vw
Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy
wykreślić linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego
przekroczenie może spowodować wybór.
P czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej
dopuszczalnego, lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu,
przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek,
czy nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenie należy oznaczyć miejsce i przyczynę
nieszczelności.
Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadło wody gruntowej należy rozpocząć
pomiary mierząc z dokładnością do 1 min i wysokość zwierciadło wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinezie studzienek hs na górnym i dolnym końcu badanego
przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację co 30 min i
robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych
studzienek.
Dokładność odczytów Hz do 1 cm i hs do 5 mm.
Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw.
Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi
przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka
przewodu, dla sprawdzanego spadku i faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest
ze wzoru:
Vp = V * t (m3)

Z dokładnością do 0,0001 m3.
Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunków V p/Vw.
Szczelność odcinka przewodu na infiltrację
Infiltracj wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy
zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatów Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs)* t

w dm3

- wykonanych monolitycznej Vw = 0,04 (Fr + Fs)* t
w dm3
Czas trwania próby t = 8 h
Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów
nie powinno przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest
dopuszczalne.

6.9 Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która
dla rur betonowych i POV powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a
w szczególności ubicia jej z boków przewodu.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m miejscach odległych od siebie nie więcej
niż 50,0 m

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci odwodnienia liniowego,
m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej, szt (sztuka) studzienki rewizyjnej, m
(metr) wykonanej i odebranej sieci drenacyjnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych
faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej

części robót uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-

roboty montażowe wykonania rur kanałowych wraz z podłożem,

-

roboty montażowe odwodnienia liniowego,

-

wykonane studzienki rewizyjne PCV,

-

wykonane studzienki rewizyjne betonowe,

-

wykonanie wpustów ulicznych,

-

wykonana izolacja,

-

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.
8.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej
zgodność wykonawstwa z projektem.

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
-

oznakowanie robót,

-

dostawę materiałów,

-

wykonanie robót przygotowawczych,

-

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,

-

przygotowanie podłoża,

-

wykonanie odwodnienia liniowego,

-

ułożenie przewodów kanalizacyjnych,

-

ułożenie sieci drenacyjnej,

-

wykonanie studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego,

-

wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych,

-

wykonanie wpustu deszczowego,

-

podłączenie rynien do sieci deszczowej,

-

wykonanie izolacji studzienek,

-

zasypanie i zagęszczenie wykopu,

-

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1610

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-10736

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

6. PN-B-12037

Drogowych. Żwir i mieszanka.
Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci
drenażowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe

9. PN-H-74051-00

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

10. PN-EN 124

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie jakością

11. PN-H-74051-02

Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

12. PN-H-74086

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
15. PN-B-10729

Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

17. PN-B-24620

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/c-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r.
3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty ziemne.

10.3. Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 6
im. Armii Krajowej w Augustowie”.

1. KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIE BOISKA – 2 egz.
2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ
– 2 egz.

