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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są warunki techniczne wykonania wpustów deszczowych
służących do odprowadzania wód opadowych i innych
z rynsztoków ulic i placów.
1.2. Zakres stosowania norffiY. Normę należy stoprzy wykonywaniu nast ę pu j ących czynności:
a) wykonanie i obudowa wykopu,
b ; wykonanie podsypki pod rury i fundament wpustu ,
c) montaż lub wykonanie wpustu ł ąc znie z pOdłą
czeniem ,
d) zasypanie wykopu i rozbi órka szalowania, uporz ądkowanie terenu .
sować

1.3. Normy związane
PN-53/B- 06584 Rury betonowe . Budowa kanałów w wykopach
PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i kształ tki kanaliza cy jne. Ksz tałty i wy miary
PN- ó5/ B-145 04 Zaprawy budowlane cementowe
PN-ó9/B-3 00 00 Cemen t portlandzki
PN-71/B- J0005 Cement hutni c zy
Plf- 56j.B-3 0175 Kit asfaltowy uszczelniający
PH- 56/ H-74080 Ż eliwne wpusty ściekowe. \'Iarunki
techni c zne
PN- 57/H-74 081 Ż eliwne wpusty ś ciekowe uliczne
BIl- 69/6721 - 04 Kruszywo minera lne . Piasek do zapraw i wypraw bUdow lanych
BN- 66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych 1 kolejowych . Żwir i pospółka
Bl,- 67/6 744-08 ~ury beto nowe
1 . 4.

z dokumentac j ą . Wpusty deszczowe
_ :,,': .. li:;;; h: ' 'Y (;C~ nr, ~()j;,~t; ? <.atwieIdZ.Ol:\J1t dokumentem
podstawowym, uwz g l ę dniającym wymaga nia norm.
O dst ę p st wa od postanowień
projektu powinny być
uzasadni on e bąd ź za pisem dokonanym w dzienniku
budowy , potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
bąd ź innym r ó wnorz ę dnym dowodem.
Ztjcd r.o Ść

- rury kamionkowe do budowy
wg PN-68/B-12751,
- rury azbesto-cementowe.

kanałów

i

wpustów

2.2. KruSZywo mineralne
- piasek do betonów i zapraw wg BN-69/6721-04,
- żwir do betonów wg BN-66/6774-01.
2.3. Materiały wiążące - cement portlandzki 250
wg PN-6 9/B-30000.
2.4. Materiały uszczelniające
- kit asfaltowy do uszczelniania złącz wg PN-~/
B-30175,
- asfalt lany mający jednolitą strukturę i po
podgrzaniu do około 160 0 C wykazujący dobrą ciekloś ć ,
długie
nie
smołowany, mający
bez zanieczyszczeń,
- cement portlandzki 250 lub cement huttdczy 250
wg PN-71/B-30005.

- Bznur

biały

-

zbutwiałe włókna,

2.5. Żeliwne wpusty ściekowe uliczne - w~ PN-57/
H-74081 i PN-56/H-74080.
2.6. Materiały do obudowy wykopów
B-06584.

wg PN-53/

3. GŁÓWNE ELEMENTY ROB6T
3.1. PodłOŻe i podsypka. PodłOŻe pod rury kamionkowe lub betonowe powinno być wykonane zgodnie
z projektem
podstawowym oraz postanowieniami
PN- 53/B-06584 .
Podsypka pod fundament wpu s tu, niezależ.ni e od
jej g rubo śc i i rodza j u, powinna być starannie ubita .

3.2. Wykonanie wpustu deszczowego
3.2 .1. Wpu sty z prefab rykat ów bet onowych lub żel
betowych nal ety wy k o nywa ć z elementów typowych,
spec jalnie przeznaczonych do teg o celu.
3.2.2. Wpusty z rur kamionkowych należy montoprzez stopniowe nakładanie rur kielichami do
gó ry. Przed opusz czeniem rury do wykopu należy oczyściĆ kielich i bosy koniec rury z piasku i bło
ta i sprawdz iĆ stan rury przez o ględz iny i opukanie młotkiem. Rury wyszczerbione należy wyeliminować i ewentualnie po przecięciu użyć.

wać

2.

IMTERIAŁY

I PREF AB RYKATY

2.1. Rury kanalizacyjne
- rury betonowe i k rę gi
wg BN- ó7/6744-08,

do

budowy

kanałów

~Ipustów

i

Ministerstwo Gospodarki Komunolnei
Ustanowiona przez Ministra Gospodarki Komunalnej dnia 12 lis/opada 1962 r.
ja ko norm a obow iąz ująca w zakresie wykonywania robót oraz ba dań odbi o rczych od dn ia l lipca 1963 r.
(Mon. Pol. nr 9 / 1963 poz. 46)
WYDAWNICTW A NORMALI ZACYJNE 1974 .

Wpl " 'łf

do WN 1.8.73 . Oddano do .k ledu 12.1.74 , Oruk "konno no w
Obj.O,2bo. \I, No kł ad 800+40 eg z:. Zomo 1A13/7A

1t~lopodl.i.

74 .

C.no rl 1.20

BR-62/8971-04

2

Kielichy należy uszczelniać zapraw~ cementową
(stosunek 1:2) zgodnie z wymaganiami P~5/B-1450~
o konsystencji oetonu ubijanego, przez dObijanie
drewnianym dobijakiem z wykonaniem sfazowania na
końcu kielicha lub sznurem konopnym z uszczelnieniem kitem asfaltowym albo asfaltem.
3.3. Wykonanie
3.3.1.
konywać

3.3.2.

podłączenia

Podlączenie z rur betonowych należy
zgodnie z PN-53/B-06584 p. 3.5.3.8.

wy-

z rur kamionkowych. Ułożenie
w wykopie należy wykonywać zgodnie z
warunkami podanymi w PN-53/B-06584.
Połączenia rur kamionkowych należy
uszcze~niać
sznurem s mołowanym o g rubości dostosowanej do wymiar6w kielicha. Sznur po dobiciu za pomocą dobijak6w powi nien wype ł ni ć kielich do około połowy
jego g ł ę bo kośc i. Do wykonania drugiej warstwy uszc zelnienia , w yp eł niaj ąc e j kielich, należy użyć
jednego z niże j podany oh materiał6w:
a) kit asfaltowy na zimno dobijany za
pomocą
dobijak6w drewnianych,
b l asfalt lany na gorąco przy użyciu pierścieni
uszczelnia jąc y c h drewnianych, metalowyoh lub
wykonywanych z gllr~,
o) uprawa. cemento'wa w stosunku 1: 2, o konsystenCji betonu ubijanego, dobijana drewnianym dobijakiem - : wykonaniem sfazowania na końcu kielioha.
W przypadku uszczelniania zaprawą oementową nalety oddzieliĆ ją od warstwy sznura smolowanego
przez dobicie jednego zwoju sznura białego.
Podlączenie

Uszozelnienia zaprawą oementową
po wykonaniu oblożyć gliną

należ y

wpustu ściekowego (kratwpust ściekowy należy montować po uprzednim ustawieniu na odpowiedniej wy30kośoi i poziomie
górnej nadstawki betonowej.
'l eliwny wpust śoiekowy należy ustawiać na podkladzie z zaprawą cementową.
3.3.4.

ki

pOdłączenia

średnio

3.3.3. Uszozelnienie wlotu podłąozenia we wpuś
cie deszczowym. Połąozenie rur ze ścianą wpustu w
miejsou wlotu tej rury
do wpustu powinno być
szozelne i dokładnie obrobione. Uszozelnienie powinno umożliwiać oddzielne osiadanie wpustu. We
wpustaoh z prefabrykat6w wlot stanowi Odpowiednio
ukształtowany element prefabrykatu.

bezpo-

plastyczną.

t:

c'

Montaż żeliwnego

ŚCiekowej). Żeliwby

3.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
- rzędna podsypki lub fundamentu ±2 cm,
- rzędna wierzchu wpustu ściekowego (kratk1
ściekowej)
-10m.
Wielkość dopuszczalnych odchyłek wymiarowyoh
w
ukladaniu podłąozeó należy przyjmowa ć wg PN-53/
8-06584, jak w układaniu kanałów ~ rur betonowyo~
te same tolerancje są dopuszązalne dla podłąc~eń
~ykonanych z rur kamionkowych.
3.5. Zasypanie wykOpu i

rozbiórkę

budowy

należy

wykonać zgodnie z zaleceniami PN-53/B-06584.

terenu należy przeprowadzi6
robót przez wywiezienie nadmiaru materiału ziemnego i budowlanego na
przewidziane miejsce. Na ulioaoh i placach należy
ułożyó tymozasową nawierzchnię.
Po dostateo~nym
zagęszozeniu si~ ziemi wypełniająoej wykop, nalety wykonać nawierzohnię właściwą dla danej jezdni.
3.6.

Upor~ądkowanie

n1e~włooznie

!; I E C

po

ukońozeniu

