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OPIS TECHNICZNY 
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla 
projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej. 
 
1. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych 
dla przyłącza kanalizacji deszczowej dla  
˝ Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Rzeszowie na działkach 
nr1097/1,1334/8,1334/9,1336/2,1336/3,1337/1,2010/5,2010/10 OBR.207 w 
RZESZOWIE˝ 
Opracowanie graficzne zawiera: 
· projektowaną trasę przyłącza kanalizacji deszczowej; 
· profile podłuŜne przyłączy w skali 1:100/ 500; 
· wskazano lokalizacje studni kanalizacyjnych; 
 
2. Podstawa opracowania 
· Zlecenie Inwestora 
· Uzgodnienia z Inwestorem 
· Warunki techniczne 
· Obowiązujące przepisy i normy 
· Katalogi urządzeń 

 
3. Warunki gruntowo – wodne 
Warunki geomorfologiczne i gruntowo-wodne w obrębie projektowanej rozbudowy 
budynku biurowego RARR przy ul. Szopena w Rzeszowie, ocenia się jako średnio 
korzystne. Z uwagi na rodzaj i stan gruntów, podłoŜe naleŜy traktować jako 
uwarstwione. 
Wody gruntowe nawiercono na głębokości 3,2-5,9m ppt od powierzchni terenu. 
Głębokość przemarzania gruntów wynosi h=1,0m. 
Szczegółowe opracowanie warunków gruntowych stanowi osobne 
opracowanie: pt. „Dokumentacja geotechniczna pod budowę budynku biurowego 
RARR SA na działce nr 1336/3 przy ul. Szopena w Rzeszowie”. 
 
4. Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzony ch 
 Wody opadowe z terenu przedmiotowej działki obecnie odprowadzane są do 
kanalizacji sanitarnej. Nowo projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej mają na 
celu uporządkowanie gospodarki ściekowej. Wody opadowe odprowadzane będą  
poprzez zaprojektowane przyłącza kanalizacji deszczowej do kolektora Ø300. 
 
4.1 Przył ącze kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe z dachu i terenów utwardzonych odprowadzane będą do kolektora 
Ø300mm. Kanalizację zaprojektowano w systemie ujednoliconym z rur kielichowych 
PVC typu cięŜkiego klasy „S” o litej ściance o sztywności obwodowej rury (SN) 
SDR34 prod. Wavin Buk lub Gamrat Jasło łączonych na uszczelkę gumowa. Na 
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kanale projektuje się studzienki rewizyjne PVC Ø1000mm oraz  studzienki PVC 
Ø425mm oraz odwodnienia liniowe multiline V200. Rurociągi układać w wykopie na 
podsypce piaskowej grub. 15cm ze spadkiem zgodnym z częścią rysunkowa 
projektu. Po sprawdzeniu szczelności kanałów wykonać obsypkę piaskowa do 
wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę naleŜy zagęścić do 
współczynnika 0,98 wg Proctora. PowyŜej wykop naleŜy zasypać gruntem spoistym 
(piaskiem dowiezionym) z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 
0,98 Proc. 
Dla przyłączy sporządzono profile podłuŜne w skali 1:100/500, 
na których naniesiono niweletę dna, lokalizacje studzienek rewizyjnych, 
skrzyŜowania z przeszkodami. 
 
4.2 UłoŜenie przewodu kanalizacji deszczowej 
Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu 
wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji (Rzeszów) leŜy w III strefie 
o głębokości przemarzania gruntu ~ 1,2 m ppt.  
Uwaga : na odcinku od studni DB1-ist. bud następuje wypłycenie kanalizacji.  
Odcinek naleŜy prowadzić w rurze ochronnej wypełnionej pianką poliuretanową , rurę 
owinąć kablami grzewczymi, rozwiązanie ogrzania kanału znajduje się w części 
branŜy elektrycznej. 
Uwaga: W związku z kolizj ą na odcinku DB1-DBist nowoprojektowanej 
kanalizacji deszczowej z istniej ącymi zasuwami wodoci ągowymi nale Ŝy roboty 
ziemne w rejonie zasuw wykona ć ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostro Ŝności. 
 
4.3 Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego prz yłącza kanalizacji 
deszczowej 
Sieć kanalizacyjna z rur PVC nie wymaga zastosowania dodatkowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego.  
 
4.4 Próba szczelno ści przył ącza kanalizacji deszczowej 
Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie 
szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie 
PN 92/B-10735 „Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.”. Spośród 
wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę zasługują: 
· odpowiednie przygotowanie odcinka kanału miedzy studzienkami; 
· naleŜy zamknąć wszystkie odgałęzienia; 
· przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniŜone 
o co najmniej 0,5 m poniŜej dna wykopu; 
· przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej 
połoŜonej, powinien mieć rzędna niŜsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej 
terenu w miejscu studzienki niŜszej; 
· podczas badania na eksfiltracje – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 
w studzienkach nie powinno być ubytku wody w studzience połoŜonej wyŜej, w 
czasie: 
• 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50m , 
- podczas badania na infiltracje nie powinno być napływu wody do kanalizacji 
w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. 
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Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika. 
 
 
5 Warunki techniczne wykonania robót 
 
5.1 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku naleŜy: 
· zapoznać się z warunkami podanymi w protokole ZUDP; 
· ustalić wstępne połoŜenie przewodów na podstawie planów syt.-wys; 
· zawiadomić uŜytkowników istniejących przewodów o planowanym terminie  
przystąpienia do robót; 
· ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury 
podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostroŜności 
odpowiednio do danego rodzaju przewodu. 
Roboty ziemne na sieci wodociągowej projektuje się wykonać mechanicznie i 
ręcznie jako skarpowe i o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian balami 
drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z normą BN-83/8836-02. 
 
5.2 Podło Ŝe 
Projektuje się wykonanie podłoŜa wzmocnionego z piasku bez frakcji 
pylastych, o grubości warstwy 15cm. Zagęszczenie podłoŜa i podsypki nie powinno 
być mniejsze niŜ 85 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki 
o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być 
zagęszczana bardziej niŜ do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne 
ułoŜenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona 
podczas zagęszczania zasypki wokół rury. Naturalne podłoŜe oraz zasypka powinny 
spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu 
odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. 
 
5.3 Zasypanie wykopu 
Obsypka wokół rury 
Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułoŜonego 
przewodu naleŜy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie 
powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe 
znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia 
pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być 
nie mniejsze niŜ 85 % zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej 
warstwy nie moŜe być niŜszy niŜ to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji 
ziemnej oraz kategorii ruchu. Grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 
warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliŜonej 
do optymalnej w granicach ~2%. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest 
stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 
przemieszczenia przewodu. 
Zasypka 
Wykop nad rurą 30cm powyŜej wierzchu przewodu, naleŜy zasypywać 
gruntem piaszczystym, Ŝwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niŜ 20mm. 
Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do 
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zagęszczania naleŜy uŜywać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu 
wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, 
a grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania 
warstw leŜących do 1,0 m powyŜej wierzchu przewodu naleŜy uŜywać tylko sprzętu 
lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy moŜna przystąpić 
do układania kolejnej warstwy. 
Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wodociągu naleŜy wykonać wykopy poprzeczne, 
w celu dokładnego usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego, a następnie 
przystąpić do wykonywania robót. 
Przy wykonywaniu robót w obrębie posesji mogą wystąpić prywatne kable 
energetyczne, które nie zostały naniesione w trakcie uzgodnienia. W tych 
przypadkach naleŜy przeprowadzić wywiad i odpowiednie uzgodnienia z 
właścicielami posesji posiadających niezainwentaryzowane uzbrojenie. 
Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 
3m (budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości 
mniejszej niŜ podano wyŜej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas 
trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny 
z normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 
Przy zbliŜeniach do słupów energetycznych wykopy naleŜy prowadzić ze szczególną 
ostroŜnością, a prowadzenie tych robót powinno być nadzorowane przez kierownika 
budowy i za zgodą Rejonu Energetycznego z moŜliwością czasowego wyłączenia 
sieci energetycznej na czas prowadzenia tych robót. 
 
 
6. Rozbiórki 
Likwiduje się nieprawidłowe odprowadzenia wód opadowych.  
 
7. Zasady BHP przy budowie sieci 
W trakcie budowy sieci naleŜy przestrzegać zasad BHP podanych w rozporządzeniu 
MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 
11.10.1995r.), 
a w szczególności: 
· teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony barierkami 
ochronnymi; 
· oznakowany i oświetlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie prądu 
naleŜy przewidzieć oświetlenie zastępcze; 
 
9. Wnioski i uwagi ko ńcowe 

� Przed rozpoczęciem robót naleŜy załoŜyć sieć stałych reperów roboczych, 
które zapewniają moŜliwość niwelacji poszczególnych odcinków kanalizacji 
deszczowej. Wytyczenie trasy rurociągów naleŜy powierzyć uprawnionemu geodecie. 

� W trakcie realizacji robót naleŜy dokładnie rozpoznać i zlokalizować przebieg 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach naleŜy 
ustalić z ich właścicielami czy nie występują urządzenia podziemne, które nie 
są zainwentaryzowane. Przed przystąpieniem do robót naleŜy odkopać 
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ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je tak, aby nie nastąpiło jego 
uszkodzenie. 

� WaŜniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu winny być 
dokonywane za zgodą nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim 
zleceniu jego pełnienia. 

� Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być 
wykonywane ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed 
uszkodzeniem. 

� PowyŜsze rozwiązania przewidziane w projekcie gwarantują pełne 
bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - wodnego. W sytuacjach 
awaryjnych istnieje moŜliwość zablokowania przepływu ścieków przez 
zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych. Przed 
włączeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, 

� Wszystkie czynności winny być wpisywane do dziennika budowy. 
� Dopuszcza się zastosowanie materiałów i armatury innych producentów pod 

warunkiem wyraŜenia zgody przez projektanta. 
� Całość robót budowlano-montaŜowych naleŜy wykonać zgodnie z: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 
cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

 
     Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało  wskazane pochodzenie 
materiałów ( marka, znak towarowy, producent, dosta wca urz ądzeń) dopuszcza 
się oferowanie urz ądzeń i materiałów równowa Ŝnych o takich samych 
parametrach techniczno - funkcjonalnych, które zagw arantuj ą realizacj ę robót  
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow ę oraz zapewni ą uzyskanie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gors zych od zało Ŝonych w 
wyŜej wymienionych dokumentach okre ślających zakres dokumentacji 
projektowej.  
 
 
 
 
 

Projektował:  mgr inŜ. Izabela GwiŜdŜ 
 

  












