D.10.10.10. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ORAZ ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ
UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
regulacją wysokościową oraz zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót dla zadania: „Przebudowa dróg, ul. Głowackiego i Batalionów Chłopskich w
miejscowości Wierzbica”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z regulacją
wysokościową studni oraz zasuw wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych.
W zakres robót wchodzi wykonanie:
• rozbiórka (odkucie)
nawierzchni wokół istniejących włazów urządzeń uzbrojenia
podziemnego,
• regulacja pionowa włazów przy uŜyciu betonu, zaprawy cementowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Zaprawa cementowa
Stosować zaprawę cementową z dodatkiem hydrobetu zgodną z wymaganiami PN–B14504 i PN–
B-14501.
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN–B-19701.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem betoniarek do
wytwarzania betonu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
4.1. Transport materiałów
Transport cementu powinien być zgodny z normą BN-88/6731-08
Transport kruszywa moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu.
Transport wody beczkami lub cysternami.
Transport gotowych elementów zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić recepturę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
- sprawdzenie rzędnych studzienek z dokładnością do 4mm.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie regulowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzchni
połoŜonych obok nie powinno być większe od 4mm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1szt. (sztuka) regulowanej studni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeŜeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa wykonanej regulacji studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuwy
wodociągowej lub zaworów gazowych obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów ( w tym ramy, pokrywy, pierścieni
odciąŜających, włazów Ŝeliwnych itp.),
• oznakowanie robót,
• rozbiórkę (odkucie) nawierzchni wokół istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego,
• odwiezienie gruzu,
• przygotowanie mieszanki betonowej
• regulację wysokościową włazów urządzeń uzbrojenia podziemnego,
• pielęgnację,
• pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-12037
Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.
2. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
3. PN-B-32250
Materiały budowlane. woda do betonów i zapraw.
4. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
6. BN-78/6741-07
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
7. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
8. PN-B-06250
Beton zwykły.
9. PN-B-06251
Roboty betonowe i Ŝelbetonowe Wymagania techniczne.
10. PN-B-19401
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.

