D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót mających na celu wykonanie kanalizacji deszczowej w związku z realizacją
inwestycji „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m.Kowalów”
- odwodnienie
1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.
1.3.1. Wykonanie robót ziemnych
• wykopy mechaniczne i ręczne z wywozem przez Wykonawcę wraz z utylizacją
• umocnienie ścian wykopów,
• ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem z ziemi zakupionej i
dowiezionej przez Wykonawcę,
• wykonanie kładek dla pieszych
• odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót.
1.3.2. Wykonanie robót przygotowawczych kanalizacji deszczowej.
• wykonanie podsypki oraz obsypki rurociągów,
• wykonanie podłoży betonowych pod wpusty,
1.3.3. Wykonanie robót montażowych kanalizacji deszczowej.
• montaż rurociągów,
• montaż niezbędnych kształtek,
• montaż wpustów ulicznych betonowych fi 500 mm,
• montaż prefabrykowanych wylotów do rowu wg karty KPED ,
• umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków deszczowych.
1.4.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.
1.4.3. Studnia kanalizacyjna - studnia rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.4. Studnia przelotowa - studnia kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.6. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału
z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.7. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. Płyta przykrycia
studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.8. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.9. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.
Wszelkie nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe o parametrach pożądanych
przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie
materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych
i
użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości,
funkcjonalności (w tym kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami

(wbudowanymi) przy realizacji zamówienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogólne pkt 2.
2.2. Zgodność materiałów
Wszystkie materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Podsypkę i obsypkę należy wykonać z piasku drobnego, średniego lub pospółki. Użyty materiał na
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN - B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, PN - B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka. Materiał na podsypkę i obsypkę nie może
zawierać kamieni.
2.4. Materiały montażowe
2.4.1. Rury kanałowe
• Rury i kształtki PVC-U SN8 lite o średnicach podanych w dokumentacji technicznej wg PN-EN
1401-1:2009. Rury powinny być znakowane wewnętrznie, gdzie określono producenta, średnicę,
technologię produkcji (lita, spieniona), sztywność obwodowa, data produkcji i inne informacje
producenta.
2.4.2. Rury osłonowe wg dokumentacji technicznej.
2.4.3. Wpusty uliczne
• Wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem monolitycznych o średnicy 500 mm produkowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z wpustem krawężnikowo – jezdniowym klasy
D 250 o pow. wlotu min.7,0 dcm 2.
• Wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem monolitycznych o średnicy 500 mm produkowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z wpustem jezdniowym klasy D 400 o pow.
wlotu min.7,0 dcm 2.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona
i
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego
pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.5.2. Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i odwodniona.
2.5.4. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.5.5. Separatory należy składować zgodnie z zaleceniami producenta.
2.5.6. Skrzynki rozsączające należy składować zgodnie z zaleceniami producenta.
2.5.7. Studnie systemowe należy składować zgodnie z zaleceniami producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• żurawi budowlanych samochodowych,
• koparek podsiębiernych,
• spycharek kołowych lub gąsienicowych,
• sprzętu do zagęszczania gruntu,
• wciągarek mechanicznych,
• specjalistyczny samochód typu WUKO,
• beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0
m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu
(rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2.2. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy
wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
4.2.3. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem,
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.2.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Transport pozostałych materiałów
Wszystkie pozostałe materiały należy przewozić zgodnie z wymaganiami producenta.
4.2.6. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów,
w miarę postępu robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi

wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie min. 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie
ścian i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Przewidziano na całej wysokości wykopu wymianę gruntu. Grunt z wykopów należy wywieść na
wysypisko i poddać utylizacji. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej i zaleceniami
producenta danego materiału.
5.5. Podsypka i zasypka z zagęszczeniem gruntu.
Użyty materiał i sposób wykonania podsypki i obsypki nie powinien spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie kanału
przeprowadza się w trzech etapach:
• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
• etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń;
• etap III - zasyp wykopu gruntem zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę, warstwami
z
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka szalunków .
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczególnym
uwzględnieniem wykopu lub złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie przewodów powyżej
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym.
5.6. Roboty montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu
powinny spełniać poniższe warunki:
• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
- dla kanałów o średnicy do 0,2 m – 0,5 %
- dla kanałów o średnicy do 0,25 m – 0,4 %
- dla kanałów o średnicy do 0,3 m – 0,33 %
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m – 0,25 %
• głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 0,8 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
5.7. Ogólne warunki układania kanałów.
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków
zgodnie z PB. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywa się dopiero po
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny- nie
mogą mieć uszkodzeń- oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Technologia budowy sieci musi
gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym
można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30

m. Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Materiały użyte
do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłka osi ułożonego
przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm dla rur PVC . Spadek dna rury
powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka.
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5C.
5.8. Wpusty deszczowe
Studzienki posadawiać na podsypce piaskowej gr. 15cm i podłożu betonowym z betonu C12/15 ( B15), gr. 15cm. Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien być usytuowany do 1cm poniżej ścieku jezdni. Przy umieszczeniu kratek ściekowych
bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy
ścieralnej. Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując
osadnika.
Włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak,
aby wysokość spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosiła max. 50,0 cm.
W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,
Włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o
(optymalnym 60o),
Elementy składowe studzienki:
- osadnik z koszem zanieczyszczeń długim,
- krążki pośrednie,
- element przyłączeniowy,
- pierścień i płyta odciążająca,
- krata ściekowa krawężnikowo-jezdniowa kl. C 250 o powierzchni wlotu min.
7,0 dm2 lub jezdniowa kl. D 400 z rusztem uchylnym na zawiasie
.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.
6.2. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• sposób zapewnienia bhp.,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
• nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi/ Inspektora nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
• legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.3. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.4. Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Kontrola, jakości
wykonanych robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania instalacji kanalizacji
z dokumentacją projektową.
6.5. Kontrola montażu separatorów oraz skrzynek rozsączających
Kontrola, jakości wykonanych robót, zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zaleceniami
producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m wykonanej kompletnej kanalizacji deszczowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanej kanalizacji deszczowej zgodnie z jednostką obmiarową podaną w pkt 7 obejmuje:
• oznakowanie robót,
• dostawę materiałów,
• wykonanie robót przygotowawczych,
• wykonanie wykopu z odwozem gruntu i jego utylizacja wraz z umocnieniem i odwodnieniem,
• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
• przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki
• montaż rurociągów, montaż kształtek,
• montaż wpustów ulicznych betonowych z osadnikiem,
• wykonanie obsypki ,zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem dowiezionym wraz z kosztami jego
zakupu i transportu
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
• oznaczenie trasy rurociągów,
• uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy
• PN-EN 124:2000P Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
• PN-EN 13476-3+A1:2009P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej
powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B
• PN-EN 1610:2002P Budowa i badanie przewodów kanałowych.
• PN-EN1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe.
• PN-EN 476:2011E Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe klasy B, C, D"
• PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
• PN-EN 858-2:2005 - Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 2: Dobór
wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja
• PN-EN 858-1:2005 - Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady
projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa sk

