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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora  
• Aktualne podkłady sytuacyjno wysoko�ciowe w skali 1: 1000 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku 

Naukowo-Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej w gminie 
Trzebownisko – Uchwała nr XXVII/275/09  Rady Gminy Trzebownisko z dn. 
24 lipca 2009r   

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej na trenie gminy 
Głogów Młp. – Uchwała nr XL/374/2009  Rady Miejskiej w Głogowie 
Małopolskim z dn. 21 lipca 2009r   

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury 
technicznej w Rudnej Małej– Uchwała nr XL/375/2009  Rady Miejskiej w 
Głogowie Małopolskim z dnia 21 lipca 2009r. 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury 
technicznej w Jasionce – Uchwała nr XXVII/274/09  Rady Gminy 
Trzebownisko z dn. 24 lipca 2009r 

• „Raport oddziaływania na �rodowisko dla planowanego przedsi�wzi�cia : 
Uzbrojenie Parku Naukowo-Technologicznego strefy S1-3 w Jasionce” oprac. 
mgr in�. A. Kojder sierpie� 2009r 

• „�rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi�wzi�cia PN Uzbrojenie 
terenu Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3 w 
Jasionce”- Decyzja Wójta Gminy Trzebownisko O�R-7627-A-11/09 z dnia 6 X 
2009r. 

• Koncepcja Programowo Przestrzenna odprowadzenia wód opadowych z terenów  
PPN-T opracowana przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego  

• Dokumentacja geotechniczna pod budow� sieci drogowej oprac. mgr Emil 
Nowak,  maj 2009 r 

• Dokumentacja geotechniczna pod budow� uzbrojenia terenu oprac. mgr Emil 
Nowak,  czerwiec 2009 r 

• Warunki techniczne uzyskane od dostawców mediów 
• Obowi�zuj�ce normy i normatywy  
• Wizja w terenie 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji 
deszczowej dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w 
Jasionce.  
Projektowana sie� zapewnia odbiór wód opadowych z terenów PPNT Strefa S1-3 
przeznaczonego pod inwestycje o powierzchni ok. 51 ha poło�onego w m. Rudna 
Mała i Zaczernie do rowów C-0-2 i C-0-2-3. 
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Budowa geologiczna 

Teren inwestycji pod wzgl�dem morfologicznym stanowi fragment Płaskowy�u 
Kolbuszowskiego nachyleniu w kierunku południowym. Pod wzgl�dem 
geologicznym poło�ony jest w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznej 
niecki wypełnionej nie zaburzonymi osadami morskimi. Wyst�puj� one na 
gł�boko�ci około 16-19m. 
Przykrywaj� je plejstoce�skie osady wodnolodowcowe w postaci piasków 
�rednioziarnistych z domieszk� �wirów oraz pospółek, w stropie wilgotnych �rednio 
zag�szczonych, ni�ej mokrych zag�szczonych. Lokalnie przewarstwiaj� je wkładki 
gruntów słabo spoistych piasków i �wirów gliniastych lub pyłów  z domieszk�
�wirów. 

Warunki hydrogeologiczne 

Wod� gruntow� na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gł�boko�ci od 0,6 m ppt 
do 3,0 m ppt. Woda posiada zwierciadło swobodne.  
Na wykonanych profilach sieci kanalizacji deszczowej wykonane odwierty geologiczne  
z warstwami geotechnicznymi i poziomem wody gruntowej. 

4. SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci 
kanalizacji deszczowej dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Jasionce.  
Podstaw�  opracowania jest wykonana i przyj�ta do realizacji „Koncepcja 
Programowo Przestrzenna odprowadzenia wód opadowych z terenów  PPNT” 
opracowana przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie  
w 2006 r. 
Odprowadzenie wód opadowych nast�pi do rowów C-0-2, C-0-2-3 oraz C-0-2-3-1. 
Z uwagi na ograniczone ilo�ci wody jak� mog� przyj�� rowy, na terenie PPN-T 
zostan� wykonane 2 zbiorniki retencyjne o pojemno�ci V1=1200 m3 i V2=4000 m3. 
Wody opadowe z projektowanych dróg odprowadzone zostan� (po wcze�niejszym 
podczyszczeniu) do zbiornika retencyjnego. 
Projekt zbiorników retencyjnych,  podczyszczanie wód z projektowanych dróg, 
pompownie wód deszczowych oraz odcinki kanalizacji tłocznej z wł�czeniem do 
rowów stanowi odr�bne opracowanie.  

4.1 Sie� kanalizacji deszczowej. 

Sie� kanalizacji deszczowej projektuje si� w układzie grawitacyjnym z rur PE 
HD SN8/4 o spiralnej budowie. Dla �rednic DN <=800mm SN8/4  zastosowano 
poł�czenia rur wykonane przy pomocy zł�czki dwukielichowej z jednorodnego 
materiału PEHD z uszczelk� trójwargow� z EPDM (lub SBR) osadzon� w gniazdach 
zł�czki.  
Dla �rednic DN >=800mm SN8/4 poł�czenia rur musz� by� wykonane w technologii 
spawania ekstruzyjnego. Spawanie ekstruzyjne polega na ł�czeniu obu ko�ców rur 
roztopionym drutem polietylenowym. Spawanie odbywa si� przy u�yciu ekstrudera. 
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Poł�czenie to wykazuje bardzo wysok� wytrzymało�� na rozrywanie i jest materiałowo 
jednorodne.
Ogólne zasady spawania ekstruzyjnego 

- poł�czenie musi by� wykonywane w warunkach suchych. Nawet minimalne ilo�ci 
wody mog� powodowa� nieszczelno�� spawu. 
- miejsce poł�czenia musi by� osłoni�te od wiatru (szczególnie w zimie i w okresie 
deszczowym) 
- przed wykonaniem poł�czenia ko�cówki rur nale�y oczy�ci� i odpowiednio 
przygotowa�: po usuni�ciu zanieczyszcze�, ko�cówki rur nale�y sfazowa�. 
Powierzchni� rur obok wykonanej fazy nale�y delikatnie oszlifowa� tak aby materiał 
ekstruzyjny był nakładany na �wie�� powierzchni� ko�cówek rur. 
- Ze wzgl�du na zjawisko utleniania si� polietylenu, fazowanie i szlifowanie miejsca 
poł�czenia nale�y wykona� bezpo�rednio przed poł�czeniem. 
- W przypadku wyst�pienia zanieczyszcze� wtórnych miejsce zabrudzone nale�y 
oczy�ci� i powierzchniowo zeszlifowa�. 
- Temperatura masy (podawanego drutu PE) powinna wynosi� od 220 do 225oC. 
- Temperatura powietrza na wylocie dyszy ekstrudera powinna si� mie�ci� w zakresie 
od 230 do 260oC w zale�no�ci od temperatury otoczenia. W zimie temperatura 
powietrza w dmuchawie powinna by� wy�sza ni� w okresie letnim. 
Wymagania sprz�towe: 

- ekstruder -typ w zale�no�ci od potrzeb) 
- piła elektryczna z pionowym ostrzem o długo�ci ok. 30cm 
- wiertarka 
- �ródło energii elektrycznej 4kW, 220V 
Monta� rur nale�y wykona� zgodnie z wytycznymi monta�u rur Weho. 

Rury sieci kanalizacji deszczowej nale�y prowadzi� ze spadkiem zgodnie z 
cz��ci� rysunkow� projektu. 
Zgodnie z ustaleniami p.4   PN-92/B-10735 gł�boko�� uło�enia przewodu powinna 
by� taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rz�dnej terenu wynosiło co 
najmniej 1,20 m. 
Gł�boko�� posadowienia kanalizacji deszczowej pokazano na profilu sieci, przy 
czym gł�boko�� przykrycia przewodu powinna wynosi� hz + 0,40. Dla tej strefy 
klimatycznej hz wynosi 1,0 m wi�c gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  
Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 
obejmuje monta� rur i elementów sieci: 
	 DN500 mm    
	 DN600 mm    
	 DN800 mm    
	 DN1000 mm  
	 DN1200 mm  
	 DN1400 mm. 
	 DN200 mm    
	 Budowa studzienek ekscentrycznych wyposa�onych w pier�cienie odci��aj�ce  
         i   włazy typu  ci��kiego  
	 Budowa studzienek kinetowych wyposa�onych w pier�cienie odci��aj�ce i  
włazy typu  ci��kiego  
	 Budowa studzienek kinetowych teleskopowych wyposa�onych w pier�cienie 
odci��aj�ce i   włazy typu  ci��kiego  
	 Budowa wpustów �ciekowych ulicznych dn 500 z osadnikiem wyposa�onych 
w pier�cienie odci��aj�ce ( przej�cie wód z rowów przydro�nych) 
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W tym odcinek sieci DN1000 gdzie wyst�puje skrzy�owanie z istniej�cym 
gazoci�giem wysokiego ci�nienia ( mi�dzy studzienkami D13-D14, l=34m) sie�
projektuje si� z rur ci�nieniowych PE 100 SDR17 na ci�nienie PN 10 ł�czonych za 
pomoc� zgrzewania doczołowego.  
W cz��ci rysunkowej zał�czono sposób uło�enia rur kanalizacji deszczowej  
w wykopie. 

4.2 Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. 

Na trasie kanalizacji projektuje si� wpusty uliczne do odwodnienia rowów 
przydro�nych oraz studzienki przelotowe z włazami typu ci��kiego.  
Dla kanałów o �rednicach >= 0,8 zastosowano studnie ekscentryczne natomiast dla 
kanałów o mniejszych �rednicach (0,6-0,2) zastosowano studzienki kinetowe. 
Wi�kszo�� studzienek zastosowano o �rednicy 1000, jedynie studzienki 
poł�czeniowe D16 i D31 dobrano o �rednicy 1600. Gł�boko�� posadowienia 
kanałów , zastosowanie zabezpieczenia geowłóknin�, zastosowanie zag�szczonej 
osypki bocznej i dokładno�� wykonanych prac gwarantuj� utrzymanie ruroci�gu  
w gruncie nawodnionym i daj� mo�liwo�� zastosowania studni ekscentrycznych bez 
komory doci��aj�cej. Wszystkie studzienki kinetowe standartowo wyposa�one s� w 
komor� doci��aj�c�. . Standardowa wysoko�� komory doci��aj�cej wynosi 30cm.
Komor� nale�y wypełni� do górnej �cianki kró�ców wlotowych a wypełnione kró�ce 
nale�y za�lepi� korkiem PE. 
Zwie�czenie studzienek kanalizacyjnych stanowi właz �eliwny typu ci��kiego  
i płyta odci��aj�ca �elbetowa. Studzienka podczas eksploatacji nie mo�e przenosi�
obci��e� komunikacyjnych. 
elbetowa płyta odci��aj�ca przenosi obci��enia 
nawierzchniowe na otaczaj�cy studzienk� grunt. Nie dopuszcza si� opierania płyty 
�elbetowej bezpo�rednio na górnej kraw�dzi konstrukcji studzienki.  
Studzienki kanalizacyjne prowadzone w projektowanej drodze (d1,d2) dodatkowo 
wyposa�y� nale�y w adapter teleskopowy. Równie� w czasie eksploatacji, tam gdzie 
projektowane b�d� drogi dojazdowe na studzienkach, nale�y te studzienki wyposa�y�  
w teleskopy.  
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki przy monta�u studzienek materiały sypkie. 
Nie nale�y wykonywa� obsypki gruntowej gruntami spoistymi i organicznymi.  
W cz��ci rysunkowej zał�czono zestawienie studzienek  z projektowanymi k�tami 
wlotów i wylotów kanału. 

4.3 Roboty ziemne i monta�owe 

Na trasie sieci nale�y usun�� warstw� humusu. Humus i nadkład czasowo zdj�te z 
terenu wykopów i ukopów b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce, 
do obsypki sieci  gdzie tego wymaga zagł�bienie sieci oraz rekultywacji terenu po 
zako�czeniu robót. 
Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji z rur kanałowych  powinny by�
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.  
Zgodnie z Instrukcj� monta�u rur PE HD , szeroko�� wykopu pod rury u podstawy 
winna wynosi� min. :  

-dla rur o �rednicy 300-900 mm   -DA+2*0,3 m 
-dla rur o �rednicy 900-1600 mm   -DA+2*0,4 m 

W strefie wysokich wód gruntowych  wykopy nale�y wykona� jako 
w�skoprzestrzenne  o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  
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�ciany wykopów pionowych powinny by� zabezpieczone przed usuwaniem si�
ziemi, za pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek  
z drewna o grubo�ci 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz 
drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 
Mo�liwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu 
segmentowego. Zagł�bienie obudowy nale�y realizowa� poprzez naprzemienne 
„wciskanie” �cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu.  
Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez 
odeskowanie oraz zapewni� mo�liwo�� wykonania robót na sucho tzn. w wykopie 
nale�ycie odwodnionym.  
Nale�y liczy� si� z powstaniem w trakcie odwadniania rozlu�nienia gruntu rodzimego 
w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza �cian wykopu . Nale�y wi�c zapewni�
bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu 
rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej cz��ci umocnienia. 
Obudow� wykopu z elementów drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu 
boks usuwa� nale�y w miar� zasypywania wykopu.  
Wyrywanie zabijanych elementów obudowy wykopu mo�e spowodowa� rozlu�nienie 
obsypki i zasypki ruroci�gu. Skutkiem takiego rozlu�nienia jest obni�enie no�no�ci rury 
w wyniku dodatkowych osiada� gruntu osypki i zasypki. Dla ograniczenia 
niekorzystnych skutków wyrywania elementów obudowy wykopu, zwłaszcza dla 
ruroci�gów układanych pod ulicami, zaleca si� podwy�szenie wymaga� w zakresie 
minimalnego wska�nika zag�szczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. 
Dodatkowym czynnikiem ograniczaj�cym niekorzystne zjawiska spowodowane 
wyrywaniem elementów obudowy wykopu powinno by� stosowanie sprz�tu nie 
powoduj�cego drga� lub wibromłotów o mo�liwie małej amplitudzie drga�. 
Na stabilnym gruncie nale�y wykona� podsypk� 10 cm  zag�szczon� 90-95% w skali 
SPD wykonan� z pisaku , �wiru , glina. Na warstw� podsypki nakłada si� lu�n� warstw�
wyrównuj�c� o grubo�ci 3-5 cm. Podło�em dla układanego ruroci�gu mo�e by�
dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawieraj�cy ziaren 
wi�kszych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego nie wi�kszych od 16 mm) lub 
grunt spoisty odpowiadaj�cy wymaganiom okre�lonym dla gruntów o symbolach ms, 
ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego 
przed posadowieniem ruroci�gu uło�y� nale�y warstw� podsypki z gruntu sypkiego o 
grubo�ci nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 �rednicy układanej rury. 
Podsypk� nale�y zag��ci� do 95% SPD. 
W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysoko�ci górnej �cianki rury) 
powinno si� zapewni� stopie� zag�szczenia gruntu przynajmniej 95%. Nale�y zwraca�
szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub 
innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi� rury. Obsypk� boczn�
wykonywa� po zało�eniu geowłókniny  zabezpieczaj�cej przed wyporem ( z 
wywini�ciem do min do połowy wysoko�ci rury. Obsypk� nale�y wykonywa�
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo�ci nie wi�kszej ni� 0,2 m , 
zwracaj�c szczególn� uwag� na jej staranne zag�szczenie w strefie podparcia rury. W 
trakcie zag�szczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nale�ytej 
staranno�ci aby nie nast�piło podniesienie rury. Do zag�szczenia obsypki w strefie 
ochronnej zaleca si� stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 
100kg). Niedopuszczalne jest u�ywanie wibratora nad rur�. Ostatnia warstwa obsypki 
powinna ko�czy� si� 30 cm ponad wierzchołkiem rury.  
Wykonywanie prac monta�owych w okresie obni�onych temperatur 
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W czasie wykonywania robót ziemnych w okresie niskich temperatur mo�e nast�pi�
zamarzni�cie gruntu na dnie wykopu. Układanie ruroci�gu na warstwie zamarzni�tego 
gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten nale�y bezpo�rednio przed uło�eniem ruroci�gu 
usun�� i zast�pi� warstw� niezmarzni�tego, sypkiego gruntu o uziarnieniu 
do 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego do 16 mm). Warstw� t� nale�y zag��ci�
do wska�nika zag�szczenia 95% SPD. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawieraj�cym zamarzni�te bryły. 
Podczas ł�czenia rur metod� spawania ekstruzyjnego w zimie lub w okresie deszczu, 
miejsce poł�czenia nale�y osłoni� plandek� lub namiotem. 

4.4 Odwodnienie wykopów

Obni�enie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno by� dokonywane 
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemo�liwia lub utrudnia 
wykonanie wykopu lub posadowienie ruroci�gu. Obni�enie poziomu wód gruntowych 
powinno by� przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podło�u realizowanego ruroci�gu ani w podło�u s�siednich budowli.  
Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien by� obni�ony o co najmniej 0.5 m 
poni�ej dna wykopu. Obni�enie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmowa�
okresy całodobowe ze wzgl�du na szkodliwe działanie waha� zwierciadła wody 
gruntowej na struktur� gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by� ponadto 
zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy zabezpieczaj�ce 
�ciany wykopu musz� wystawa� co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegaj�cy 
teren, a powierzchnia terenu powinna by� wyprofilowana ze spadkiem umo�liwiaj�cym 
łatwy odpływ wód poza wykop. 
Odwodnienie wykopów przewiduje si� za pomoc� igłofiltrów rozmieszczonych po obu 
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odległo�ci 1m od brzegu wykopu przy 
wydajno�ci jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nale�y utrzymywa�
na zało�onym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji 
posadawiania ruroci�gu. Zaprzestanie pompowania mo�e nast�pi� dopiero po 
przykryciu ruroci�gu. 
Dla sieci gdzie poziom wód gruntowych jest ni�szy odwadnianie wykopów b�dzie 
wykonywane lokalnie. W tym wypadku zakłada si� pompowanie wody bezpo�rednio z 
wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kr�gów betonowych � 600 o gł�boko�ci 
1,5m poni�ej dna wykopu umieszczone w odległo�ci ok. 2.0 m od wykopu lub za 
pomoc� igłofiltrów .  
Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzgl�dni� mo�liwo��
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg bada�
geologicznych. Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj��
inn� technologi� odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w 
całym okresie trwania robót ziemnych. 

4.5 Skrzy�owania z przeszkodami 

Skrzy�owanie z kablami telekomunikacyjnymi 

Wykopy w pobli�u istniej�cych kabli telekomunikacyjnych nale�y wykonywa�
r�cznie a na kable energetyczne zało�y� rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z rowami  

Dno i �ciany rowów na odcinku skrzy�owania z proj. sieciami  nale�y umocni�
płytami „krata” uło�onymi na chudym betonie. Miejsca przej�� nale�y oznakowa�
słupami betonowymi. 
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Skrzy�owanie z projektowanym gazoci�giem �redniego ci�nienia 

Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma poł�czenia z pomieszczeniami na pobyt 
ludzi i zwierz�t w zwi�zku z tym na skrzy�owaniu z gazoci�giem nie zakłada si� rur 
ochronnych. 

Kolizja z gazoci�giem wysokiego ci�nienia 

Projektuje si� kanalizacj� deszczow� nie maj�c� poł�czenia z pomieszczeniami dla 
ludzi i zwierz�t. 
Odcinek sieci gdzie wyst�puje skrzy�owanie z istniej�cym gazoci�giem wysokiego 
ci�nienia ( mi�dzy studzienkami D13-D14) sie� projektuje si� z rur ci�nieniowych 
PE 100 SDR17 Weho na ci�nienie PN 10. Ł�czenie rur realizowane za pomoc�
zgrzewania doczołowego. 
Studzienki kanalizacji sanitarnej D13 i D14 zlokalizowa� po 17 m od osi gazoci�gu i 
s� to studzienki zintegrowane z włazami typu ci��kiego z otworami wentylacyjnymi. 
Przy skrzy�owaniu kanalizacji deszczowej z gazoci�giem wysokiego ci�nienia 
nale�y kanalizacj� prowadzi� pod gazoci�giem z zachowaniem odległo�ci pionowej 
mi�dzy zewn�trznymi �ciankami rury ochronnej i gazoci�gu zgodnie z zał�czonym 
profilem(0,65mb). Odległo�� ta nie mo�e by� mniejsza od 0,25 m. 
Po obu stronach gazoci�gu, przewód kanalizacyjny nale�y oznakowa� za pomoc�
słupków znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi.  
Roboty ziemne w obr�bie gazoci�gu wysokiego ci�nienia nale�y wykona� r�cznie 
pod nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-
SYSTEM Sp.z oo oddz. w Tarnowie lub Terenow� Jednostk� Obsługi w Rzeszowie. 
W miejscu skrzy�owania na długo�ci po 10 mb po obu stronach skrzy�owania, 
mierz�c wzdłu� gazoci�gu,  nad gazoci�giem wybra� grunt do gł�boko�ci 20 cm nad 
jego górn� �ciank� na szeroko�� 25 cm. Po wykonaniu skrzy�owania gazoci�g 
nale�y zasypa� warstw� piaski, �wiru do wysoko�ci 0,35m od powierzchni terenu a 
górn� warstw� zasypa� gruntem rodzimym. 

4.6. Próba szczelno�ci ruroci�gów o przepływie grawitacyjnym (bezci�nieniowym). 

Próbom hydraulicznym poddaje si�: 
• ruroci�gi z tworzyw termoplastycznych o przepływie grawitacyjnym, odcinkami  
o ograniczonej długo�ci (np. pomi�dzy studniami rewizyjnymi); 
• Studzienki  
Poddawany próbie ruroci�g wypełnia si� czyst� wod� uzyskuj�c okre�lone ci�nienie 
hydrostatyczne. Szczelno�� jest sprawdzana poprzez pomiar ilo�ci wody, któr� nale�y 
dopompowa� do ruroci�gu, aby utrzyma� wymagane ci�nienie, lub zapewni�
wymagany poziom zwierciadła wody. 
Wymagane ci�nienie próbne: 
Pmin = 10 kPa = 1,0 m słupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m słupa wody 
Temperatura wody wypełniaj�cej ruroci�g podczas próby: 
T�rednia = 20oC +�T; �T<10oC 
Wynik próby mo�na uzna� za pozytywny je�eli, przez co najmniej 30 minut przy 
ci�nieniu próbnym mierzonym w najni�szym punkcie badanego odcinka, nie wyst�pi 
zauwa�alny przeciek. W czasie próby nale�y utrzyma� ci�nienie próbne, przy czym 
ilo�� uzupełnianej wody nie mo�e przekracza� 0,02 l/m2 mokrej wewn�trznej 
powierzchni rury. 
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Wymagane odległo�ci przy prowadzeniu sieci kanalizacji deszczowej

Odległo�� skrajni rury kanalizacji deszczowej od urz�dze� podziemnych i naziemnych 
powinna wynosi�: 

• od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  0.80 m 
 ( w miejscu skrzy�owa� na kabel nało�y� rur� ochronn�) 
• od skrajni przewodów wodoci�gowych    1,2 m 
• od pasa drzew        2,0 m 
• od słupów o�wietleniowych, telekomunikacyjnych   2,0 m 
• od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych  2,0 m 
• od ogrodze�        1,5 m 
• od gazoci�gów �redniego ci�nienia     1,5 m 

UWAGA!. 

1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie 

materiałów  

( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) Zamawiaj�cy dopuszcza 

oferowanie urz�dze� i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach 

techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z 

wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej 

wymienionych dokumentach okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej. 

2.Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, Instrukcj� wykonania sieci z rur z 

tworzyw sztucznych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych„–zeszyt 9, ”Systemy grawitacyjne- wła�ciwo�ci, projektowanie, 

monta� KWH Pipe”  oraz przepisami w zakresie BHP. 

    
























