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1. WST P

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg, ogrodze  i
przepustów.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z rozbiórk :

warstw nawierzchni,
kraw ników, obrze y i oporników,
cieków,

 chodników,
ogrodze ,
barier i por czy,
znaków drogowych,
przepustów: betonowych, elbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog  by  wykonane z
drewna lub rur stalowych w postaci:

rusztowa  koz owych, wysoko ci od 1,0 do 1,5 m, sk adaj cych si  z le ni z bali (np.
12,5 x 12,5 cm), nóg z kraw dziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), st  (np. 3,2 x 12,5 cm) i
pomostu z desek,
rusztowa  drabinowych, sk adaj cych si  z drabin (np. d ugo ci 6 m, szeroko ci 52
cm), usztywnionych st eniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np.
3,2 x 6,3 cm) uk ada si  pomosty z desek,
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych rednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek oko o 1,2 x 1,5 m lub p askich klatek rusztowaniowych (np. z rur
stalowych rednicy 108 mm i k towników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek oko o 1,1 x 1,5 m,
rusztowa  z rur stalowych rednicy od 33,5 do 76,1 mm po czonych cznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie nale y wykona  z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom:
drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej
zaakceptowanej przez In yniera,
gwo dzie wg BN-87/5028-12 [8],
rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez
In yniera,

towniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez
In yniera.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do rozbiórki

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg, ogrodze  i przepustów
mo e by  wykorzystany sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera:

spycharki,
adowarki,
urawie samochodowe,

samochody ci arowe,
zrywarki,

oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów z rozbiórki

Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze  i przepustów obejmuj  usuni cie z
terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj
projektow , SST lub wskazanych przez In yniera.

Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej, In ynier mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w
której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów.

Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób
okre lony w SST lub przez In yniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych,
nale y spe ni  warunki okre lone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale y dokona :
odkopania przepustu,
ew. ustawienia przeno nych rusztowa  przy przepustach wy szych od oko o 2 m,
rozbicia elementów, których nie przewiduje si  odzyska , w sposób r czny lub
mechaniczny z ew. przeci ciem pr tów zbrojeniowych i ich odgi ciem,
demonta u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów
skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cz ciowym usuni ciu
aw, wzgl dnie ostro nego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,

klinkierowych itp. przy za eniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u ycia
(z zaprawy, kawa ków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane
bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci
Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez
In yniera.
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Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny
by  usuni te z terenu budowy.

Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze  i przepustów
znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonane
wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y
zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej.

Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y
wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.

Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach
nawierzchni, ogrodze  i przepustów powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone
w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg i ogrodze  jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraw nika, opornika, obrze a, cieków prefabrykowanych, ogrodze , barier i
por czy - m (metr),
dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustów i ich elementów

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze cienny),
b) prefabrykowanych betonowych, elbetowych - m (metr).
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa amanego grubo  warstwy 15cm
z wywiezieniem materia ów z rozbiórki na odleg  5 km.

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych o grubo ci 4cm z wywiezieniem
materia ów z rozbiórki na odl. 5 km.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia,
z u eniem na poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki kraw ników, obrze y i oporników:
odkopanie kraw ników, obrze y i oporników wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw,
za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki cieku:
ods oni cie cieku,

czne wyj cie elementów ciekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z

eniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupe nienie i wyrównanie pod a,
za adunek i wywóz materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki chodników:
czne wyj cie p yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materia ów

chodnikowych,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u ycia, z

eniem na poboczu,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

e) dla rozbiórki ogrodze :
demonta  elementów ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
zasypanie do ów po s upkach z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-
12 [9],
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z

eniem w stosy na poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;

f) dla rozbiórki barier i por czy:
demonta  elementów bariery lub por czy,
odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;

g) dla rozbiórki znaków drogowych:
demonta  tablic znaków drogowych ze s upków,
odkopanie i wydobycie s upków,
zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;

h) dla rozbiórki przepustu:
odkopanie przepustu, fundamentów, aw, umocnie  itp.,
ew. ustawienie rusztowa  i ich pó niejsze rozebranie,
rozebranie elementów przepustu,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia ów,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
zasypanie do ów (wykopów) gruntem z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
uporz dkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co
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ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury  stalowe  bez  szwu  ci gnione  i  walcowane  na

zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne
7. PN-H-93402 towniki nierównoramienne stalowe walcowane

na gor co
8. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem

adkim, okr ym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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D - 02.01.01

WYKONANIE  WYKOPÓW
W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj  wykonanie wykopów w
gruntach nieskalistych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Podstawowe okre lenia zosta y podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

Materia  wyst puj cy w pod u wykopu jest gruntem rodzimym, który b dzie
stanowi  pod e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pó sztywnych [12] powinien charakteryzowa  si  grup  no no ci G1.  Gdy
pod e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no no ci, nale y pod e
doprowadzi  do grupy no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow  i SST.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w OST  D-02.00.01
pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w OST
D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji
projektowej obci a Wykonawc .

Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym
stopniu przydatno ci do budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób
uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk ad. O ile In ynier dopu ci czasowe
sk adowanie odspojonych  gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu

Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych

Minimalna warto  Is dla:
Strefa autostrad innych dróg

korpusu i dróg
ekspresowych

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj
wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y
je dog ci  do warto ci Is, podanych w tablicy 1.

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by
osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w
celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci
wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.



13

Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu na powierzchni robót
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie  z  PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy
gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m.

Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si
po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania
podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn  uwag
nale y zwróci  na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w

pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA P ATNO C-

Wykopy  liniowe wykonane r cznie w gruncie kat. III o cianach pionowych
szeroko ci 10,00m g boko ci rednio do 1,5m. ul. Zau ek Rybacki dla kana u

ugo ci 90m Ø 160mm oraz 150m kana u Ø  250 mm + 3 studnie kanalizacyjne
i 14 studzienek wpustowych; ul, Okrzei dla kana u d ugo ci 25m studzienki
wpustowe 5 szt. ( przyj to 50% wykopów wykonywanych r cznie i 50%
mechanicznie)
Wykopy jamiste wykonywane koparkami o pojemno ci ki 0,25m³ w gruncie
kat. III dla kana u jw. (przyj to jw. Wykonywanie 50% wykopów mechanicznie)

urowe umocnienie cian wykopów jw. Palami szalunkowymi (wypraskami),
wraz z rozbiórk cian wykopów szeroko  do 1m w gruncie kat. III dla kana ów.
Dodatek za dalszy 1m szeroko ci wykopu przy deskowaniu a urowym – cian
wykopów dla studzienek 68m²
Zasypywanie wykopów o cianach pionowych ( kanalizacja deszczowa rednica
200mmi 160mm oraz studzienki) z zag szczeniem mechanicznym grunt kat. III.
Wykopy wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w ha dach
z transportem samochodami samowy adowczymi na odleg  1 km grunt kat. III
odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopów dla kana ów i studzienek .
Jw. Dop ata za dalsze 4 km przewozu gruntu jw. Po drogach utwardzonych

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nie skalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
rozplantowanie urobku na odk adzie,
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacj  terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i
remontach dróg.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do
odprowadzania cieków opadowych.

1.4.2. Kana y

1.4.2.1. Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
cieków.

1.4.2.2. Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch
kana ów bocznych.

1.4.2.5. Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz
kana ów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kana  nieprze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni
1,0 m.

1.4.2.7. Kana  prze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub
wi kszej ni  1,0 m.

1.4.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym
przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach
osi kana u w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co
najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy
przewód pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych z
wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezw azowa - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu w azowego, spe niaj ca funkcje studzienki po czeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze azowym przeznaczona
do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.

1.4.3.7. Komora po czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do czenia co
najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj ca pochylni  i zag bienie dna
umo liwiaj ce wytr cenie nadmiaru energii cieków sp ywaj cych z wy ej po onego
kana u dop ywowego.

1.4.3.9. Wylot cieków - element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przej cie syfonowe - jeden lub wi cej zamkni tych przewodów kanalizacyjnych z
rur eliwnych, stalowych lub elbetowych pracuj cych pod ci nieniem, przeznaczonych do
przep ywu cieków pod przeszkod  na trasie kana u.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania cz ci cieków opadowych i zredukowania maksymalnego
nat enia przep ywu.

1.4.3.12. Przepompownia cieków - obiekt budowlany wyposa ony w zespo y pompowe,
instalacje i pomocnicze urz dzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
cieków z poziomu ni szego na wy szy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do
kana u z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do
czynno ci eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn
dolnej powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn
spocznika.

1.4.4.2. Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi,
przeznaczony do zej cia obs ugi do komory roboczej.

1.4.4.3. P yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz .
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1.4.4.4. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w
nim cieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a
cian  komory roboczej.

1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania  i sk adowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Stosowa  nale y wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustaw  o
wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kana owe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe rednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4], s  stosowane
ównie do budowy przykanalików.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk  i bez stopki o rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z
BN-83/8971-06.02 [18].

2.2.3. Rury elbetowe kielichowe „Wipro”

Rury o rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [17]

2.2.4. Rury eliwne kielichowe ci nieniowe

Rury eliwne kielichowe ci nieniowe o rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-
H-74101 [15].
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2.2.5. Rury z ywic poliestrowych wzmacnianych w óknem szklanym CFW1-GRP  o
rednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) powinna by  wykonana z:
kr gów betonowych lub elbetowych odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],
muru ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037 [7]
rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kana em g ównym i kana ami
dolotowymi oraz drabink  z azow , zgodna z aprobat  techniczn  nadan  przez
jednostk  upowa nion  do ich wydawania [28].

Komora robocza poni ej wej cia kana ów powinna by  wykonana jako monolit z
betonu okre lonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelno ci W-8,
mrozoodporno ci F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z ceg y kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin w azowy

Komin w azowy powinien by  wykonany z:
kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m odpowiadaj cych wymaganiom
BN-86/8971-08 [19],
rur CFW-GRP o rednicy od 0,8÷1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si  jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
ciwo ciach podanych w dokumentacji projektowej.

2.3.4. W azy kana owe

azy kana owe nale y wykonywa  jako:
azy eliwne typu ci kiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 124 [1]

umieszczane w korpusie drogi,
azy eliwne typu lekkiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane

poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie z azowe

Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materia y dla komór przelotowych po czeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

1 CFW- Continuous filament winding
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Komora robocza z p yt  stropow  i dnem mo e by  wykonana jako elbetowa
wraz z domieszkami uszczelniaj cymi lub z ceg y kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentacji projektowej.

2.4.2. Komin w azowy

Komin w azowy wykonuje si  z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy
0,8 m odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3. W az kana owy
Wed ug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezw azowe - lepe

2.5.1. Komora po czeniowa

Komor  po czeniow  ( ciany) wykonuje si  z betonu hydrotechnicznego
odpowiadaj cego wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysz ciowych, a
tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-
B-12037 [13].

2.5.2. P yta pokrywowa

Je eli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to p yt  pokrywow
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23].

2.5.3. P yta denna

yt  denn  wykonuje si  z betonu hydrotechnicznego o w ciwo ciach podanych
w dokumentacji projektowej.

2.6. Studzienki ciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne eliwne

Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.6.2. Kr gi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ciekowe stosowane s  prefabrykowane kr gi betonowe o rednicy
50 cm, wysoko ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pier cienie elbetowe prefabrykowane

Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy 65 cm powinny by  wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stal  StOS.

2.6.4. P yty elbetowe prefabrykowane

yty elbetowe prefabrykowane powinny mie  grubo  11 cm i by  wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stal  StOS.

2.6.5. P yty fundamentowe zbrojone
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yty fundamentowe zbrojone powinny posiada  grubo  15 cm i by  wykonane z
betonu klasy C 12/15.

2.6.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mo e by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN
13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton

2.7.1. Cement

Do betonu nale y zastosowa  cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.7.2. Kruszywo

Do betonu nale y zastosowa  kruszywo zgodne z norm  PN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie mo e by  ni sza ni  klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka
min. 20).

2.7.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada  wymaganiom PN-
EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysz ciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN–B-14501 [16].

2.9. Sk adowanie materia ów

2.9.1. Rury kana owe

Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej.

Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si  wód opadowych.

W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na
podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w
pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup,
wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kr gi

Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e
nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie
powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów.
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2.9.3. Ceg a kanalizacyjna

Ceg a kanalizacyjna mo e by  sk adowana na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi odprowadzenie wód
opadowych.

Ceg y w miejscu sk adowania powinny by  u one w sposób uporz dkowany,
zapewniaj cy atwo  przeliczenia. Ceg y powinny by  u one w jednostkach
adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, o cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m.

Przy sk adowaniu cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i pryzm nie
powinna przekracza  2,2 m.

2.9.4. W azy kana owe i stopnie

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji
dzia aj cych koroduj co. W azy powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia
sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty eliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mog   by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko ci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

urawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsi biernych,
spycharek ko owych lub g sienicowych,
sprz tu do zag szczania gruntu,
wci garek mechanicznych,
beczkowozów.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kana owych

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mog  by  przewo one dowolnymi
rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z
wyj tkiem rur betonowych o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0
m, które nale y przewozi  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie
ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian
rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie

wy ej ni  2 m).
Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych,

za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada
materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr gów

Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materia ów.

Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m i 1,4 m nale y wykonywa
za pomoc  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport ceg y kanalizacyjnej

Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w
jednostkach adunkowych lub luzem.

Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Ceg y transportowane luzem nale y uk ada  na rodkach przewozowych ci le
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni rodka transportu.

Wysoko adunku nie powinna przekracza  wysoko ci burt.
Ceg y luzem mog  by  przewo one rodkami transportu samochodowego pod

warunkiem stosowania opinek.



24

Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa
mechanicznie za pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub
chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si

cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych.

4.5. Transport w azów kana owych

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego
nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow .

4.6. Transport wpustów eliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki
transportowe, które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków
kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi.



25

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robót - wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.

Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do
których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i
uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad.

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane
bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca
wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by  wykonane od  0,10 do 0,15 m
biej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie pod a

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y
wykona  z  warstwy  t ucznia  lub  wiru  z  piaskiem  o  grubo ci  od  15  do  20  cm  cznie  z

onymi s czkami odwadniaj cymi. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m, na
warstwie odwadniaj cej nale y wykona  fundament betonowy2, zgodnie z dokumentacj
projektow  lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona
pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o
rednicy powy ej 0,50 m nale y wykona  fundament betonowy2 zgodnie z dokumentacj

projektow  lub SST.
Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w SST.

5.5. Roboty monta owe

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko
posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki:

najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci
przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze:

dla kana ów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰ ,
dla kana ów i kolektorów przelotowych - 1 ‰  (wyj tkowo dopuszcza si
spadek 0,5 ‰ ).

2 Nie dotyczy rur  CFW GRP
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Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych
pr dko ci przep ywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, za  dla rur
elbetowych  5 m/s).

boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia
kana u.

Ponadto nale y d  do tego, aby zag bienie kana u na ko cówce sieci wynosi o
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mo liwo ci ewentualnego skanalizowania obiektów
po onych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kana owe

Rury kana owe typu „Wipro” uk ada si  zgodnie z „Tymczasow  instrukcj
projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24].

Rury u one w wykopie na znacznych g boko ciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obci one, w celu zwi kszenia wytrzyma ci powinny by  wzmocnione zgodnie z
dokumentacj  projektow .

Poszczególne u one rury powinny by  unieruchomione przez obsypanie
piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni a po enia do
czasu wykonania uszczelnienia z czy.

Uszczelnienia z czy rur kana owych mo na wykona :
sznurem konopnym smo owanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur
kamionkowych rednicy 0,20 m,
zapraw  cementow  1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub elbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowych o rednicy od 0,20 do 1,0 m,
specjalnymi fabrycznymi pier cieniami gumowymi lub wed ug rozwi za
indywidualnych zaakceptowanych przez In yniera w przypadku stosowania rur
„Wipro”,
sznurem konopnym i foli  aluminiow  przy stosowaniu rur eliwnych kielichowych
ci nieniowych rednicy od 0,2 do1,0 m.

Po czenia kana ów stosowa  nale y zawsze w studzience lub w komorze (kana y
o rednicy do 0,3 m mo na czy  na wpust lub poprzez studzienk  kryt  - lep ).

t zawarty mi dzy osiami kana ów dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego
powinien zawiera  si  w granicach  od 45 do 90o.

Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  +8o C.

Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y
zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalików nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
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trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem
uków dla pod czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy pod czeniach

do kana u ogólnosp awnego),
minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla
pojedynczych wpustów i przykanalików nie d szych ni  12 m mo na stosowa
rednic  0,15 m),
ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub

studzienki rewizyjnej po czeniowej nie powinna przekracza  24 m,
czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki

rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu bocznego,
spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 20 ‰  do max. 400 ‰  z  tym,  e
przy spadkach wi kszych od 250 ‰  nale y stosowa  rury eliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u
zbiorczego,

czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45o, max.
90o (optymalnym 60o),

czenie przykanalika do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa
tak, aby wysoko  spadku przykanalika nad pod og  studzienki wynosi a max. 50,0
cm. W przypadku konieczno ci w czenia przykanalika na wysoko ci wi kszej nale y
stosowa  przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank  studzienki,

czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by  usytuowane w odleg ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega
nast puj cych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych powinny by
zgodne ze rednicami okre lonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych

rednica przewodu Minimalna rednica studzienki rewizyjnej ko owej (m)
odprowadzaj cego

(m) przelotowej po czeniowej spadowej-kaskadowej

0,20

1,20 1,20 1,200,25
0,30
0,40

1,400,50 1,40 1,400,60
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
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studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w
odpowiednich odleg ciach (max. 50 m przy rednicach kana u do 0,50 m i 70 m przy
rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u,

studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch
kana ów bocznych,
wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych),
studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub
wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wyst powaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m
nale y stosowa  studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana ach o rednicy powy ej 0,40 m powinny
mie  przelew o kszta cie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 m w cznie
powinny mie  spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki.
Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez
„Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci:
komory roboczej,
komina w azowego,
dna studzienki,

azu kana owego,
stopni z azowych.

Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek p ytkich (kiedy g boko  u enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu
nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej
mniejsz  ni  2,0 m.

Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni
materia em plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o
rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nale y wykona  na p ycie
elbetowej przej ciowej (lub rzadziej na kr gu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa

azu znajdowa a si  nad spocznikiem o najwi kszej powierzchni.
Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas

bezpo rednio na komorze roboczej nale y umie ci  p yt  pokrywow , a na niej skrzynk
azow  wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan
kinet .
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Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna
mie  przekrój zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami
do poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta
powinna mie  kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany
rednicy kana u powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3 ‰  w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na

obci enia dynamiczne) powinny mie  w az typu ci kiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mo na stosowa  w azy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w
trawnikach i ziele cach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si  na wysoko ci min.
8 cm ponad poziomem  terenu.

W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa
mijankowo stopnie z azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w
odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i po czeniowe

Dla kana ów o rednicy 0,8 m i wi kszych nale y stosowa  komory przelotowe i
po czeniowe projektowane indywidualnie, z one z nast puj cych cz ci:

komory roboczej,
yty stropowej nad komor ,

komina w azowego rednicy 0,8 m,
yty pod w az,
azu typu ci kiego rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komór roboczych:
wysoko  mierzona od pó ki-spocznika do p yty stropowej powinna wynosi  od 1,80 do
2,0 m,

ugo  mierzona wzd  przep ywu min. 1,20 m,
szeroko  nale y przyjmowa  jako równ : szeroko  kana u zbiorczego plus szeroko
pó ek po obu stronach kana u; minimalny wymiar pó ki po stronie w azu powinien
wynosi  0,50 m, za  po stronie przeciwnej 0,30 m,
wymiary w planie dla komór po czeniowych uzale nione s  ponadto od wielko ci
kana ów i od promieni kinet, które nale y przyjmowa  dla kana ów bocznych o
przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w
odleg ciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kana u.

Komory po czeniowe powinny by  zlokalizowane na po czeniu jednego lub
dwóch kana ów bocznych.

Wykonanie po czenia kana ów, komina w azowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
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5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje si  na po czeniach kana ów o rednicy od 0,60 m,
przy du ych ró nicach poziomów w celu unikni cia przekroczenia dopuszczalnych
spadków (i pr dko ci wody) oraz nieekonomicznego zag bienia kana ów.

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega
nast puj cych zasad:

ugo  komory przepadowej zale y od przep ywu oraz od ró nicy poziomów kana u
dolnego i górnego,
szeroko  komory zale y od szeroko ci kana ów dop ywowego i odp ywowego oraz
przej cia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary
pomostów powinny wynosi  0,80 x 0,70 m,
pomost górny nale y wykona  w odleg ci min. 1,80 m od p yty stropowej do osi
kana u dop ywowego,
nad pomostem górnym i dolnym nale y przewidzie  oddzielny komin w azowy,
pomost górny i schody nale y od strony kaskady zabezpieczy  barier  wysoko ci min.
1,10 m.

Kominy w azowe nale y wykona  tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady czenia kana ów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe nale y wykonywa  jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach

szerokoprzestrzennych i, w zale no ci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezw azowe - lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kana y w tych
studzienkach nale y czy  sklepieniami.

Studzienki posadawia si  na podsypce z piasku grubo ci 7 cm, po u eniu
kana u.

W p ycie dennej nale y wyprofilowa  kinet  zgodnie z przekrojem kana u.
Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna mie  kszta t uku stycznego

do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u powinna stanowi
przej cie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej
3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki ciekowe

Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni
dróg i placów, powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi :
boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

(wyj tkowo - min. 1,50 m i  max. 2,05 m),
boko  osadnika 0,95 m,

rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym

wierzch kraty powinien by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego.
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Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede
wszystkim od wielko ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pod nego. Nale y
przyjmowa , e na jedn  studzienk  powinno przypada  od 800 do 1000 m2 nawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod nym cieku do 3 ‰  powinien wynosi
od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰  powinien wynosi  od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰  - od 70 do
100 m.

Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszcza  przy kraw nikach
prostych w odleg ci minimum 2,0 m od zako czenia uku kraw nika.

Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej.

Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki
rewizyjnej po czeniowej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wyj tkowo za pomoc  wpustu
bocznego.

Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno
zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza si  w wyj tkowych przypadkach stosowanie
wpustów podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad
istniej cymi urz dzeniami podziemnymi, mo na studzienk ciekow  wyp yci  do min.
0,60 m nie stosuj c osadnika. Osadnik natomiast powinien by  ustawiony poza kolizyjnym
urz dzeniem i po czony przykanalikiem ze studzienk , jak równie  z kana em zbiorczym.
Odleg  osadnika od kraw nika jezdni nie powinna przekracza  3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny by
zabezpieczone przed korozj , zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania
przed korozj  konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej
w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kana owych polega na powleczeniu ich zewn trznej i
wewn trznej powierzchni warstw  izolacyjn  asfaltow , posiadaj  aprobat  techniczn ,
wydan  przez upowa nion  jednostk .

Studzienki zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn .
Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z

In ynierem.
W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki

nale y zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177 [14].

W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y
przedzia  nat enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj
Wykonawca uzgodni z In ynierem.
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5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm.
Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach
przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i ustali  recept ,
uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów
wykonane przez dostawców itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych
robót w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej OST i zaakceptowan  przez
In yniera.

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych
sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw

azowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj .
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi  wi cej ni  5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  3 cm,
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora
od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza  5 mm,
odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza  -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku),
wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci
100 m powinien by  zgodny z pkt 5.5.9,
rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci
do  5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika,
wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany  zag szczony wykop.
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Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Wykonanie pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich, grubo  warstwy
15 cm – dla kana u rednicy 250mm i 160mm oraz 20 cm dla studzienek.
Wykonanie obsypki na u onych kana ach z materia ów sypkich, grubo
warstwy nad rur  kana u 20 cm
Monta  kana ów z rur kamionkowych kielichowych o rednicy z uszczelk : kana
w ul. Zau ek Rybacki d ugo  150m.
Monta  kana ów z rur PVC o rednicy 160mm czonych na wcisk z uszczelk  –
ul. Zau ek Rybacki.
Monta  studni rewizyjnych w gotowych wykopach z kr gów betonowych
o rednicy 1200mm jw., g boko  1,50m z w azem eliwnym typu ci kiego, dno
prefabrykowane ul. Zau ek Rybacki 3 szt.
Monta  studzienek ciekowych ulicznych z kr gów betonowych o rednicy
500mm z osadnikiem i syfonem ul. Zau ek Rybacki 14 szt. Ul. Okrzei 5 szt.
Wykonanie przej  przez cian  betonow  istniej cej studni kanalizacyjnej
grubo  15 cm- wstawka studzienna – dla w czenia proj. kana u o rednicy
250mm
Próba wodna szczelno ci sieci kanalizacyjnej z rur o rednicy 250mm
Próba wodna o szczelno ci przy kanalików z rur PE o rednicy 160mm
Obs uga geodezyjna

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego
odwodnienie,
przygotowanie pod a i fundamentu,
wykonanie s czków,
wykonanie wylotu kolektora,

enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
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zasypanie i zag szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  1. PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci

  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci
dotycz ce cementu powszechnego u ytku

  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i
zgodno

  4. PN-EN 295:2002 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci
drena owej i kanalizacyjnej

  5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci nieniowej deszczowej i ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej ywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione w óknem szklanym (GRP)

  6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowa  przysz ciowych.
Tymczasowo nale y stosowa  norm  PN-B-06712 [10])

  7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa  przysz ciowych. Tymczasowo nale y stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek w azowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno ci

  9. PN-B-06250:1988 Beton zwyk y
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni

drogowych
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kanalizacyjne
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co
15. PN-H-74101:1984 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwyk e
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe

„Wipro”
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe

i elbetowe
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20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po czeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub  60 cm

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

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych,
wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powo any przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpie  1984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
27. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)


