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                                       OPIS   TECHNICZNY 
 
Do projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w drodze 
gminnej Chojno - Ściegna  , gm. Pakosław, pow. Rawicz. 
 
1.Wstęp 
1.1.Podstawa opracowania 
 
Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej został opracowany  
na zlecenie Gminy Pakosław.  
Do opracowania wykorzystano: 
- Mapę sytuacyjno-wysokościową  w skali 1:1000 
- Wizja w terenie  
- Uzgodnienia międzybranŜowe 
-    Obowiązujące normatywy i przepisy 
 
1.2  Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy  kanalizacji  
deszczowej w drodze gminnej Chojno - Ściegna , gm. Pakosław, pow. Rawicz : 
Zakres opracowania: 

• Kanały kanalizacji deszczowej wykonane z rur betonowych Ø300 - 140,0m       
• Kanały kanalizacji deszczowej wykonane z rur betonowych Ø400  - 504,50m 
• PrzedłuŜenie istn. kanału Ø600 -3m 
• Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonane z rur betonowych Ø200-148,50m 
• Studzienki kanalizacji deszczowej Ø1000mm –21szt 
• Studzienki ściekowe – 23szt 
• Wlot kanału Ø 400   -     1 szt 
• Wlot kanału Ø 300   -    1 szt 
• Wymiana przewodu przepustów - 3szt (rury betonowe Ø 400-16m) 

 
1.3 Opis stanu istniejącego 
 
W chwili obecnej droga gminna Chojno - Ściegna posiada nawierzchnie nieutwardzoną- 
ziemną,  tylko jej niewielka część  posiada nawierzchnię z płyt drogowych 
Nawierzchnia drogi odwadniana jest istniejącymi rowami przydroŜnymi.   
Kanalizacja deszczowa Ø300  występuje tylko na odcinku 58,50m. 
Na skrzyŜowaniu w/w drogi z drogą o nawierzchni asfaltowej występuje tylko jeden 
wpust deszczowy. 
Ponadto w nawierzchni drogi występuje następujące uzbrojenie podziemne: 
- sieć wodociągowa z przyłączami 
- sieć gazowa z przyłączami 
- kanalizacja sanitarna z przyłączami 
- kable energetyczne 
- kable telekomunikacyjne 
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Podłączenie proj. kanalizacji deszczowej do istniejącej kanału kanalizacji deszczowej Ø 600. 
 
1.4 Warunki gruntowo-wodne 
 
Ze względu na mały zakres robót nie wykonano badań gruntowo-wodnych. 
Wg. informacji uzyskanych przy wykonywaniu  kanalizacji sanitarnej  na przedmiotowym 
terenie  w podłoŜu występują  piaski gliniaste oraz glina piaszczysta. Woda gruntowa 
występuje w roku normalnym  na gł. ca 1,80m ppt. 
Obecnie w istniejących studniach kopanych woda gruntowa występuje na gł. 2,90-4m ppt.  
Poziom wody gruntowej moŜe ulec zmianie w przypadku wystąpienia roku o zwiększonej  
ilości opadów. 
 
2.0 Opis rozwiązań projektowych. 
 
2.1 Kanał deszczowy. 
 
2.1.1 Trasy kanałów. 
 
Trasę przebiegu kanałów kanalizacji deszczowej pokazano na planie  
sytuacyjnym w skali 1:1000 , rys nr 1.  
 
2.1.2  Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami : 
-PN-B-10736:19999Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych warunki techniczne wykonania. 
Wykop pod projektowaną  kanalizację deszczowa przewidziano jako mechaniczny  
wąsko-przestrzenny umocniony za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks) oraz 
skarpowy (w istniejącym rowie).  
Szerokość dna  wykopu przyjęto dla kanału betonowego Ø600-1,30 ,  Ø400–1,20m, dla 
kanału Ø300 i 200-1,0m 
Wykonanie wykopów w pobliŜu istniejącego uzbrojenia – ręczne.  
 
2.1.3 PodłoŜa i podsypki 
 
Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej. 
Powierzchnia podłoŜa wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna 
z zaprojektowanym spadkiem. 
Stopień zagęszczenia Is=90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora. 
W przypadku wystąpienia piasku w podłoŜu kanały układać bezpośrednio na gruncie. 
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2.1.4. Rurociągi 
 
Kanały  wykonać  z rur betonowych Ø600 łączonych na zakład –przedłuŜenie istniejącego 
rurociągu oraz Ø300 i Ø 400 łączenie rur na opaskę betonową. 
Po wykonaniu kanały poddać próbie szczelności. 
Spadki kanałów podano na profilach podłuŜnych .   
 
2.1.5 . Studzienki rewizyjne 
 
Na wszystkich załamaniach trasy, na włączeniach przykanalików i kanałów bocznych oraz na 
długich odcinkach prostych naleŜy zlokalizować studnie kanalizacyjne  wg. rysunku 
szczegółowego nr 3. 
Studnie przykryć włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego klasy D400.  
MontaŜ studni wykonać w suchym wykopie. 
Izolacja studzienek : 
- pionowa ścian zewnętrznych bitizol 2R+2P. 
 
2.1.6. Studzienki ściekowe 
 
Studzienki ściekowe przewiduje się wykonać z osadnikiem bez syfonu. 

Studzienki ściekowe wykonać wg rys nr 4. 
Rzędne wpustów deszczowych dostosować do projektowanej nawierzchni dróg. 
Istniejąca studzienkę ściekową kanalizacji deszczowej  zlikwidować. 
Włączenie przykanalików wpustów  w kanał poprzez studzienki rewizyjne.. 
 
2.1.7. Zasypanie kanału 
 
Zasypanie wykopu piaskiem/ wymiana gruntu/ warstwami o gr.25cm, ze starannym ubiciem 
kaŜdej warstwy. Zagęszczenie pod drogami Is= 90%  wg. zmodyfikowanej skali Proctora 
 
2.1.8 Odwodnienie wykopów 
 
Generalnie naleŜy stwierdzić iŜ poziom wody gruntowej zalega poniŜej spodu wykonywanej  
kanalizacji deszczowej. 
Jednak występują odcinki kanałów posadowionych poniŜej poziomu wody gruntowej. 

wykonać odwodnienie przy pomocy drenaŜu jednostronnego wykonanego z sączków  Ø 10cm 
ułoŜone w warstwie obsypki  piaskowej gr. 20cm . 
Odpływ wody z dren do studzienek Ø 600mm usytuowanych w dnie wykopu co 50m  
zagłębionych ca 1,0m poniŜej dna wykopu.  
W przypadku gdy rzeczywiste warunki gruntowo-wodne odbiegają od przyjętych w  
przedmiotowym opracowaniu naleŜy powiadomić autorów przedmiotowego opracowania  
 
2.1.9 SkrzyŜowania i kolizje 
 
Na trasie projektowanego kanału występują  skrzyŜowania z następującymi urządzeniami 
podziemnymi : 
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- istniejącymi przyłączami sieci wodociągowej i sanitarnej 
- istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej Ø 200 
- istniejąca siecią wodociągową  
- istniejącymi kablami energoelektrycznymi 
- istniejącymi kablami telefonicznymi 
- istniejącymi przyłączami gazowymi  
 
 
W miejscu skrzyŜowania z siecią i przyłączami wodociągowymi kanał kanalizacji deszczowej 
wykonać w rurze osłonowej w przypadku gdy posadowiony on jest powyŜej istn.  sieci. 
Kable telefoniczne w miejscu skrzyŜowania z proj. drogą i zjazdami wykonać w rurze 
ochronnej dwudzielnej AROT. 
Roboty ziemne w miejscu zbliŜeń do uzbrojenia prowadzić ręcznie. 
Roboty w  miejscach zbliŜeń  z  istniejącą siecią wodociągową uzgodnić z Wodociągami 
Gminnymii w Pakosławiu.   
W związku z niezainwentaryzowaną  siecią wodociągową z zwłaszcza  z brakiem 
wysokościowego połoŜenia w/w sieci naleŜy dokonać próbnych przekopów(odkrywek) w 
celu określenia jej głębokości. 
W związku z powyŜszym moŜe zajść potrzeba przełoŜenia  w/w sieci w trakcie 
wykonawstwa.  
 
2.1.11 Wloty kanałów Ø400 i Ø300 
 
Wlot kanałów Ø400 i Ø 300 wykonać wg. rys. nr 5 i 6 
 
2.1.12 Wymiana przewodów istniejących przepustów drogowych. 
 
W miejsce istniejących zasypanych rur betonowych przepustów naleŜy ułoŜyć nowe rury 
betonowe Ø 400. 
Rzędne posadowienia przewodów 20cm poniŜej dna istniejącego rowu. 
 
 
3.0 Uwagi końcowe 
 
� Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO sieci kanalizacyjnej zeszyt. 9 

 oraz zgodnie z przepisami BHP. 
 

� Przed przystąpieniem do robót naleŜy powiadomić wszystkich uŜytkowników istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem. 
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� Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację sieci .  

 
� Wszelkie materiały uŜyte do budowy winny posiadać atest. 
 
                                                                          opracował 
                                                                  mgr inŜ. Andrzej Grzesiak 
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       INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

„Budowa drogi gminnej Chojno- Ściegna  wraz z  kanalizacj ą deszczow ą”  
gm. Pakosław,. powiat Rawicki, woj. wielkopolskie. 
 

2.  Inwestor 
 

 Gmina Pakosław 
Urząd  Gminy w Pakosławiu  
ul. Kolejowa 2  
63-920 Pakosław 
 

3.  Projektant: 
 

inŜ. Lech Przybylak 
 
4.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanej  nawierzchni 
drogi gminnej Chojno-Ściegna długości 796m wykonanej z rur betonowych Ø200-
600mm. 
 
kolejność realizacji obiektu 
     

• Kanalizacja deszczowa 
a/ roboty przygotowawcze-wytyczenie trasy kanalizacji 
b/ wykop pod kanały ,  ręczne i mechaniczne przy uŜyciu koparki podsiębiernej 
    o poj. łyŜki 0,25m3    
c/ roboty montaŜowe polegające na ułoŜeniu rur kanałowych betonowych Ø600mm 
oraz Ø 200-400mm i studzienek kanalizacyjnych a takŜe studzienek ściekowych 

d/ zasypanie wykopów , ręczne oraz przy uŜyciu spycharki 
e/wykonanie wlotów kanałów 300 i 400 
f/ wykonanie nowych przewodów przepustów pod zatoką oraz wjazdami.  
 
5. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 
W obrębie robót występują: 

-  kable energetyczne 
      - kable telefoniczne    
      - sieć wodociągowa z przyłączami 
      - sieć gazowa z przyłączami 
     - sieć kanalizacji sanitarnej 
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6. Elementy zagospodarowania terenu ,które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Na terenie planów robót zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi moŜe wystąpić w 
następujących przypadkach: 
- ruch drogowy na drodze gminnej  
- prowadzenie głębokich wykopów  
- zsuwy skarp w wyniku obciąŜenia naziomu 
- prowadzenie wykopu w rejonie istniejących sieci : wodociągowej ,kanalizacyjnej, 
gazowej, kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych 
7.Przewidywane zagro Ŝenie podczas realizacji robót budowlanych.  
a/ wykonywanie wykopów wiekszych niŜ 1,50m 
b/ roboty ziemne związane z przemieszczeniem i zagęszczeniem  
c/ zsuw skarp i oberwisk gruntu podczas  obfitych opadów atmosferycznych 
d/ roboty montaŜowe w dnie głębokich wykopów (układani rurociągów) 
e/wykop w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
8.Sposób prowadzenia instruktarzu 
Przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót stwarzających zagroŜenia dla  
zdrowia i Ŝycia naleŜy przeprowadzić instruktaŜ medyczno-pokazowy, zwracając 
uwagę na występujące zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w 
szczególności : 
a/ praca w pobliŜu pracującego sprzętu mechanicznego 
b/wykonywanie robót ziemnych i montaŜowych w dnie wykopu 
c/wykonywanie robót przy skarpie głębokich wykopów 
d/wykonywaniem robót z zastosowaniem odzieŜy roboczej i ochronnej   
e/obciąŜeniem naziomu wykopu gruntem z odkładu 
f/wykonywaniem wykopów ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych : 
energetycznych , gazowych. 
9.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwa 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefie szcze gólnego 
zagro Ŝenia zdrowia oraz zapewniaj ące komunikacje i ewakuacj ę w razie 
wypadku, awarii, lub po Ŝaru. 
a/w miejscu prowadzonych prac zabezpieczyć organizacje ruchu drogowego w 
rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego poprzez ustawienie znaków 
drogowych 
b/miejsce prowadzonych robót ziemnych od strony wykopów zabezpieczyć taśmą 
ostrzegawczą i zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na 
wysokości 0,9-1,2m licząc od poziomu jezdni do górnej krawędzi zapory 
c/w miejscu dobrze widocznym naleŜy umieścić tabliczki „TEREN BUDOWY OBCYM 
WSTĘP WZBRONIONY” oraz tablicę informacyjna zawierającą dane o obiekcie oraz 
podstawowe telefony alarmowe. 
d/w pobliŜu przejść i przejazdu umieścić tabliczki informacyjne „UWAGA ! GŁĘBOKIE 
WYKOPY” 
e/podczas realizacji robót naleŜy zapewnić szybki dostęp do telefonu. 
f/ naleŜy utrzymywać porządek i ład w rejonie prowadzonych robót. 
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g/przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane 
zapewniające spełnienie wymagań podstawowych, posiadające atest, dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
warunków technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa oraz warunków BHP. 
 
 
 
                                                                                              Opracował: 
                                                                                            
                                                                                             InŜ. Andrzej Grzesiak 
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                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA            

                                                     D-03.02.01.11      

               Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych Ø200-Ø600mm  

W niniejszej SST obowi ązują wszystkie ustalenia zawarte w   Ogólnej Specyfikac ji 
Technicznej  

(OST) D.03.02.01 „Kanalizacja deszczowa” GDDP 1998r .                                                          

1.0.  WSTĘP 
1.1 . Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej Ø200-
600mm w drodze gminnej Chojno - Ściegna , gm. Pakosław, pow. Rawicki. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Przedmiotowa specyfikacja moŜe być stosowana jako dokument przetargowy 
 przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3.Zakres robót objętych SST 
Przedmiotowa specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:: 
• Kanał  deszczowy wykonany z rur betonowych Ø 300 – dł. 140 m 
• Kanał  deszczowy wykonany z rur betonowych Ø 400 – dł. 504,50m 
• PrzedłuŜenie istn. kanału Ø600-3m 
• Przykanaliki studzienek ściekowych wykonane z rur betonowych Ø200-dł.148,5 m  
• Studnie kanalizacyjne  średnicy 1000mm – szt 21 
• Studnie ściekowe  –szt. 23 
• Wloty kanałów Ø300 i 400 
• Wymiana rurociągów istniejących przepustów –rury betonowych Ø 400 ,dł. 16m   
1.3.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową ,specyfikacją techniczną ,poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz 
przepisami Ustawy-Prawo Budowlane. 
2.0 Ogólna  charakterystyka robót  
2.1 Charakterystyka terenu 
Nawierzchnia drogi gminnej Chojno - Ściegna w której  przewiduje się wykonać 
kanalizacje deszczową nie jest utwardzona. 
Kanalizacja deszczowa o średnicy 300mm występuje tylko na dł.38,50m. 
W w/w drodze gminnej występuje: kanalizacja sanitarna  , sieć wodociągowa  z 
przyłączami, sieć gazowa z przyłączami, kable energetyczne oraz kable telefoniczne.  
Wykonawca winien zaznajomić się z lokalizacja w/w urządzeń podziemnych przed 
rozpoczęciem wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące urządzenia.  
 2.2.Warunki gruntowo-wodne 
 W  podłoŜu występują piaski gliniaste oraz glina piaszczysta. 
Poziom wody gruntowej w postaci sączenia występuje na gł. 1,80m ppt. Głębokość 
projektowanej  kanalizacji deszczowej odcinkami  poniŜej 2,00m, w związku z 
powyŜszym  przewiduje się odwodnienia wykopów pod przedmiotową kanalizację 
Przewiduje się wykonać odwodnienie przy pomocy drenaŜu jednostronnego 
wykonanego z sączków  Ø 10cm ułoŜone w warstwie obsypki  piaskowej gr. 20cm .      
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Odpływ wody z dren do studzienek Ø 600mm usytuowanych w dnie wykopu co 50m  
zagłębionych ca 1,0m poniŜej dna wykopu.  
3.0  MATERIAŁY 
3.1 .Kanalizacja deszczowa 
3.1.1. Rury kanałowe 
Rury kanałowe betonowe o przekroju okrągłym ze stopką /typ B/ łączone na zakład –
kanały kanalizacji deszczowej.   
Wyroby musza spełniać warunki normy  PN 80/C-89205.Rury betonowe Ø600 oraz 
BN-67/6744-08. 
Do zakupionych rur kanałowych zewnętrznych powinny być dołączone deklaracje 
zgodności na dostarczone materiały, wyprodukowane zgodnie z aprobatą 
techniczną.  
3.1.2.Przykanaliki 
Rury kanałowe  betonowe ze stopką Ø 200 łączone na opaske betonową. 
3.1.3. Studzienki kanalizacyjne  
3.1.3. Studzienki kanalizacyjne  
3.1.3.1.      Komora robocza 
3.1.3.1.1.   Podło Ŝe pod płyt ę 
PodłoŜę pod płytę wykonać z betonu B-10, gr. 10cm 
 
3.1.3.1.2.  Płyta betonowa 
Płytę betonową studzienki wykonać z betonu B-20 , gr. 20cm. 
W dnie studzienki wykonać kinetę betonową. 
 
3.1.3.1.3. Ściany komory roboczej 
Ściany komory roboczej gr. 25cm wykonać z cegły kanalizacyjnej kl.350 ,. 
 
3.1.3.2. Komin włazowy 
Natomiast ściany powyŜej wejścia kanałów wykonywane z kręgów betonowych o 
średnicy 1000mm odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 o wysokości 
500mm . 
Kręgi łączone na zaprawę cementową.  
Komin włazowy zakończyć kręgiem konicznym 1000/600. 
 
3.1.3.3.  Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe wykonane mijankowo z Ŝeliwa szarego wg.PN-64/H-74086. 
 
3.1.3.4. Włazy kanałowe 
Na studzienkach kanalizacyjnych zastosować włazy kanałowe typu cięŜkiego kl.D400 
odpowiadających wymaganiom PN-H-74051-02. 
 
3.1.3.5. Izolacja zewn ętrzna – pionowa 
Izolację zewnętrzną pionową stanowi powłoka 2xAbizol R. 
 
3.1.3.6. Izolacja pozioma 
Izolacje poziomą stanowi 2x papa na lepiku. 
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3.1.4 Studzienki ściekowe 
3.1.4.1.Wpusty uliczne Ŝeliwne 
Wpusty Ŝeliwne uliczne wg  PN-EN 124 
3.1.4.2.KrąŜki po średnie prefabrykowane 
Studzienki ściekowe wykonane z prefabrykatów o średnicy 45cm , z betonu klasy  
B 25 . 
3.1.4.3 Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane  
Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane  o średnicy 60 cm, gr. 40cm. z betonu 
wibrowanego kl B-20 zbrojonego stalą StoS 

3.1.4.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane  

Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 58mm , gr. 15cm wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalą StOS. 

3.1.4.5. Płyty fundamentowe 

Płyty fundamentowe wykonane z betonu klasy B 15, gr. 10cm. 

3.1.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-10, B-15 ,B-20 ,B45 wg. BN-62/6738-07. 
3.1.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa wg.PN-65/B-14501 
3.1.5. Wloty kanałów Ø 315 i 400mm. 
3.1.5.1 Fundament 
Fundament z betonu B-20 gr.30cm. 
3.1.5.2 Przyczółki   
Przyczółki wykonać z betonu B20 gr. 20cm 
3.1.5.2 kraty na wlotach  
Kraty wykonać z prętów Ø10mm o wymiarach : 
dla kanału 315mm – 0,35mx0,30m 
dla kanału 400mm – 0,40mx0,50m 
3.1.6 Wymiana przewodów istn. przepustów 
3.1.6.1 Przewody 
Rury kanałowe Ø400 okragłe ze stopką. 
3.1.6.2 Podsypka  
Podsypka z piasku gr. 20cm 
3.1.6.3 Umocnienia skarp 
Bruk z kamienia polnego gr. 20cm na podsypce piaskowej gr. 15cm. 
3.1.7 Składowanie materiałów  
3.1.7.1 Rury kanałowe 
3.1.8.1. Rury kanałowe betonowe 
Rury betonowe winny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji leŜącej w 
warstwach do wysokości 1,5m. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na 
podkładach drewnianych w celu uniknięcia przymarzania do podłoŜa w okresie 
zimowym. 
Do układania rur warstwami naleŜy uŜywać podnośnika ze specjalnymi hakami w 
celu uniknięcia moŜliwości uszkodzenia rur.  
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3.1.7.2. Kręgi betonowe 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej  w pozycji wbudowania. 
Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,80m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
3.1.7.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe winny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy winny być posegregowane wg. klas. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
3.1.7.4. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
4.0. SPRZĘT 
Do wykonania przedmiotowej kanalizacji deszczowej wymagany jest n/w sprzęt: 
- Ŝuraw budowlany samochodowy o udźwigu do 4 t. 
- koparka podsiębiernych  o poj.  łyŜki roboczej 0,25m3  
- koparka podsiębiernych  o poj.  łyŜki roboczej 0,40m3  
- koparka podsiębiernych  o poj.  łyŜki roboczej 0,60m3  
- spycharka kołowa lub gąsienicowa o mocy 75KM 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa o mocy 100KM 
- wciągarka mechaniczna o udźwigu 3,0t 
- beczkowóz samojezdny lub ciągniony 2500dm3 
- samochód skrzyniowych do 5t 
- samochód samowyładowawczych do 5t. 
- samochód samowyładowawczych do 5t-10t. 
- ciągnik kołowy z przyczepą  
- ubijak spalinowy 200kg 
- zagęszczarka wibracyjna  
- spawarka elektryczna 
- przyczepa dłuŜycowa 4,5t do samochodu 
 
5.0.TRANSPORT 
5.1Rury kanałowe betonowe 
 
Rury kanałowe naleŜy przewozić samochodami skrzyniowymi. 
Rury na środkach transportowych winny być przewoŜone na stopce. 
Rury naleŜy zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem się ze ścianami środka 
transportowego, bądź teŜ ze ścianami lub czołami sąsiednich rur, przez 
zastosowanie przekładek drewnianych. 
Górna warstwa rur nie powinna przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ ¼ 
średnicy zewnętrznej rury.. 
 
5.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania  
lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów naleŜy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna lub gumy. 
5.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem. 
5.4 Wpusty Ŝeliwne  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
5.5. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej uŜywać takie środki transportu , które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
5.6. Kruszywa 
Kruszywa moŜna transportować dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
6.0. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wytyczyć i trwale oznaczyć trasę 
projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków. 
W/w roboty wykona obsługa geodezyjna. 
Roboty prowadzone w pasie drogowym naleŜy oznakować zgodnie z „Instrukcją 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
W miejscach , gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków , budowę naleŜy  
prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu, a na noc oznaczyć światłami.  
6.2. Odwodnienie wykopu 
Przewiduje się wykonać odwodnienie przy pomocy drenaŜu jednostronnego 
wykonanego z sączków  Ø 10cm ułoŜone w warstwie obsypki  piaskowej gr. 20cm .      
Odpływ wody z dren do studzienek Ø 600mm usytuowanych w dnie wykopu co 50m  
zagłębionych ca 1,0m poniŜej dna wykopu.  
6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie  normą PN-B-10736-Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych ,warunki techniczne wykonania..  
Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych 
za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej oraz wykopy skarpowe przy układaniu 
kanałów w istniejącej rowie. 
Przewidziano równieŜ wykopy ręczne , pod podsypkę  oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie urządzeń podziemnych.   
Dno wykopu  winno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym zgodnie z  
profilami podłuŜnymi .                                                                                                                          
Dno wykopu wykonywanego ręcznie wykonać na poziomie wyŜszym od 
projektowanego o 5cm ,a w gruntach nawodnionych o 20cm. 
Przy wykopie mechanicznym naleŜy pozostawić warstwę gruntu o grubości 15cm 
ponad projektowaną rzędna dna wykopu, niezaleŜnie od rodzaju gruntu. 
Nie wybrana warstwę gruntu naleŜy usunąć z dna wykopu ręcznie. 
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W przypadku , gdy na skutek prowadzenia robót ziemnych zostaną uszkodzone 
istniejące urządzenia podziemne naleŜy je po zakończeniu robót doprowadzić je 
do stanu w jakim były przed rozpoczęciem robót. 
Napotkane w czasie wykonywania wykopów niezidentyfikowane urządzenia  
podziemne naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i powiadomić właściwego 
uŜytkownika bądź właściciela , celem dokonania uzgodnień pozwalających na 
kontynuowanie robót. 
6.3 .Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe wzmocnione w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości 15cm. 
PodłoŜe zagęścić warstwami grubości 20cm do 95% zgodnie z normą BN-77/8931-
12 ”Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
6.4. Roboty monta Ŝowe 
6.4.1.Montaz ruroci ągu z rur betonowych 
Kanał wykonać z rur betonowych Ø 400 mm ze stopką. Przed wbudowaniem rur 
naleŜy przeprowadzić ich selekcję oraz inwentaryzację. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń i pęknięć nie naleŜy ich stosować. Przy łączeniu rur wpust rury powinien 
być wewnątrz starannie oczyszczony oraz obficie zwilŜony woda. Na dolną część 
wpustu naleŜy nałoŜyć warstwę zaprawy na rurze dostawianej- na górnej części 
wypustu. Po dociśnięciu naleŜy usunąć wyciśniętą zaprawę, wyrównać spoinę 
wygładzić i zatrzeć. Szczelinę między rurami naleŜy dokładnie wypełnić zaprawą 
cementową i wykonać opaskę z zaprawy cementowej grubości 5 cm i szerokości 15 
cm.  
Wykonanie i odbiór rur kanałowych powinny odpowiadać normie PN-92/B-
10735”Kanalizacja,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Przewody z  rur betonowych naleŜy wykonywać przy temperaturze powietrza od 0o 
do 300C. 
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłoŜu całkowicie odwodnionym 
i z wyprofilowanym dnem na stopkę rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.  
MontaŜu rur dokonywać przy uŜyciu dźwigu. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy 
zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
 
6.4.2. Przykanaliki 
Przykanaliki PVC Ø 200 układać na podsypce piaskowej gr.15cm . 
Spadek przykanalików min.1,5% 
Włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę kanalizacyjną. Kierunek trasy 
przykanalika winien być zgodny z kierunkiem spadku kanału. 

6.4.3. Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki kanalizacyjne na trasie kanału lokalizować w miejscach zgodnych z 
projektem budowlanym. 
Studzienki naleŜy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na 
podkładzie wykonanym z betonu B-10 gr. 10cm. 
Poszczególne elementy studzienki montować przy uŜyciu materiałów wymienionych 
w pkt. .3.1.3  przedmiotowej specyfikacji.                                                                                                                 
Ściany zewnętrzne studzienek zaizolować zgodnie z pkt..3.1.3.5 i 3.1.3.5.6. 
Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne. 
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W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach , w odległościach pionowych 0,30m i w odległości 
poziomej  osi stopni 0,30m.  
6.4.4. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe wykonać z osadnikiem bez syfonu. 

Studzienki ściekowe wykonać z materiałów zgodnie z pkt.3.1.4. 

Lokalizacja wpustów wg dokumentacji projektowej. 
6.4.5. Zasypywanie wykopów i ich zag ęszczenie 
Rury betonowe zasypać ręcznie do wysokości górnej powierzchni rury z podbiciem 
rur z boków. Natomiast powyŜej wykop zasypać mechanicznie  piaskiem 
dostarczonym środkami transportu kołowego/wymiana gruntu/ .,warstwami gr.0,30 
do Is=0,98 zmodyfikowanej skali Proctora.   
6.4.6 Wloty kanałów Ø300 i 400mm 
Wloty kanałów Ø 315 i 400mm wykonać z betonu B-20. 
6.4.7 Wymiana przewodów istn. przepustów 
Istniejące przewody betonowe zastąpić rurami betonowymi ze stopką Ø400. 
Rury ułoŜyć na podsypce piaskowej gr. 15cm. 
7.0. KONTROLA ,POMIARY I BADANIA   
7.1.Kontrola ,pomiary i badania w czasie wykonywani a robót  
Kontrola jakości robót winna obejmować : 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoŜa z piasku, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenia zgodności trasy kanału z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia kanałów, 
- sprawdzenia wskaźników zagęszczenia zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie izolacji zewnętrznej studzienek,  
7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa  nie powinna przekraczać    

+3 cm, 
- odchylenie szerokości podłoŜa nie powinna przekraczać +5 cm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kanału od przewidzianego w projekcie  nie powinno 
      przekraczać – 5% projektowanego spadku,             
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100m powinien być zgodny z pkt. 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +5 cm, 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu  
- roboty montaŜowe wykonania kanału 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
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- wykonanie izolacji studzienek 
- zasypany zagęszczony wykop 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca  wpisem do dziennika budowy i 
powiadamia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia , wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.  
8.2 Odbiór ostateczny 
 Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów o których mowa w pkt 8.2.1. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 
obecności inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja ,odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów , wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i 
uzgodnieniami. 
 
8.2.1 Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokółów 
odbioru ostatecznego robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawowa z naniesionymi zmianami  
• dziennik budowy 
• wyniki pomiarów oraz badań laboratoryjnych, jeŜeli były wymagane, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
• geodezyjną inwentaryzacje robót 
• kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą, 
Wszelkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawienie wg. wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja. 

8.3 Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz 
opinii i spostrzeŜeń przekazanych przez słuŜby eksploatacyjne. 
9.0. OBMIAR ROBÓT 
Przyjętą jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego kanału deszczowego. 
jak równieŜ następujące jednostki w odniesieniu do: 
- studzienki kanalizacyjnych – szt, 
- studzienki ściekowej – szt, 
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- wloty Ø300 i 400 - szt 

- roboty ziemne – m3 
10.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- wykonanie wykopów , wraz z umocnieniem 
- przygotowanie podłoŜa, 
- montaŜ kanałów 
- wykonanie studzienek rewizyjnych 
- wykonanie studzienek ściekowych 
- wykonanie izolacji studzienek 
- zasypanie i zagęszczenie wykopów 

10.1. Szczegółowy zakres robót obj ętych płatno ścią: 

    -     wykop liniowy ręczny gr. kat. III  – 237,32m3                                                                                                                                                                     

- wykop gr. kat. III koparka podsiębierną  o poj. łyŜki 0,025m3 na odkład – 902,05 
-  wykop gr. kat. III-IV  koparka podsiębierną  o poj. łyŜki 0,40 m3 z transportem na 

odl.4,0km– 231,85m3                
- dostawa pospółki  - 847,64 m3 
- umocnienie ścian wykopów – 567,15m3 
- podłoŜa z materiałów sypkich ,gr.15cm -137,09 m3 
- studnie rewizyjne Ø 1000  - 21szt 
- studzienki ściekowe – 23 szt 
- ręczne zasypanie wykopów – 100,228 m3 
- zasypanie mechaniczne gr. kat. I-II – 1768,54 m3  
- kanały z rur Ø 300 – 140m 
- kanały z rur Ø 400 -504,50m 
- kanały z rur bet.Ø600 – 3,0m 
- przykanaliki Ø 200 -148,50m 
- wlot ruroc.Ø300 i 400 – 2 szt 
- wymiana przewodów przepustów PVC400- 16m 
- odwodnienie drenaŜem jednostronnym  – 130m 
- pompowanie wody 130 m-g 

11.NORMY 
- PN-86/B-06712           Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-92/B-10735           Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i   
                                          badania   przy odbiorze                                 
- PN-EN 124           Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
                                          Do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego   
- PN-H-74080-04           Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych, Klasa C 
- BN-86/8971-08           Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i          
                                          Ŝelbetowe 
- PN-B-12037                Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacyjna 
- BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 
-    PN-88/B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
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                                          Wymagania i badania. 
-    PN –92/B-10729          Kanalizacja .Studzienki  kanalizacyjne.                . 
- PN-64/H-74086           Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
- PN-80/B-3000             Cement portlandzki 
- PN-B-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-68/B-06050           Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie   
                                         wykonania i odbioru 
- BN-77/8931-12           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
- PN-63/B-06251           Roboty betonowe i Ŝelbetowe Wymagania techniczne 
-     BN-86/8971-08           Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki         
                                          ciśnieniowe. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.  
-     BN-67/6744-08           Rury betonowe 
 
 
12. INNE DOKUMENTY 
 
-  KB1-22.2.6.                   Kręgi betonowe średnicy 50cm , wysokości 30 lub 60cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


