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I. PRZYŁ�CZA I SIECI SANITARNE

11.. DDAANNEE WWYYJJ��CCIIOOWWEE..

1.1 Podstawa opracowania. 

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno                      
- wysoko�ciowej w skali 1 : 500 obejmuj�cej przedmiotowy teren.  

Podstaw� opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowi: 
• Zlecenie inwestora 
• Mapa do celów projektowych skala 1 : 500 
• Opinia ZUD  
• Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsi�biorstwo Wodoci�gów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie 
• Aktualne normy, przepisy, normatywy. 
• Wizja lokalna. 

1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej cz��ci opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie

„PRZYŁ�CZA I SIECI WOD - KAN” dla Budynku Labolatorium Badawczego dla Politechniki 

Rzeszowskiej realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego II etap 

w zakresie wymaganym dla projektu wykonawczego dla zadania pod nazw�: 

„PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁ�CZA I SIECI WOD – KAN’’. 

1.3 Zakres opracowania. 

Zakresem niniejszego opracowania s�: 
• Przył�cz wodoci�gowy z rur PE Ø50x3,0mm 
• Przył�cza kanalizacji sanitarnej o �rednicy Ø160 mm z rur PVC 
• Sie� kanalizacji deszczowej o �rednicy Ø 160 mm ÷ ø 315 mm z rur PVC 

22.. PPRRZZYYŁŁ��CCZZ WWOODDOOCCII��GGOOWWYY

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsi�biorstwo Wodoci�gów           

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18 Nr TT-401/1090/2008 z dnia 2008-11-27 

przył�cz wodoci�gowy projektuje si� wykona� z istniej�cej sieci wodoci�gowej z rur PVC ø 200 

mm biegn�cej przez działk� inwestora jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. 

Wł�czenie projektowanego przył�cza wodoci�gowego z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o �rednicy PE   

ø 50 x 3,0 mm do istniej�cej sieci wodoci�gowej z rur PVC ø 200x7,7mm za pomoc� zestawu 

przył�czeniowego do rur PVC nr kat. 2217 ø 200/40 mm. 

Powy�szy przył�cz wodoci�gowy został zaprojektowany do projektowanego budynku Laboratorium 

Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku 

Naukowo – Technicznego II etap w Rzeszowie przy ul. Pozna�skiej na działce Nr 1775/56, 

1775/41. 

Na projektowanym przył�czu zamontowana zostanie zasuwa �eliwna mi�kkouszczelniana              

z gwintem zewn�trznym do przył�czy domowych ø 40 mm Nr. kat. 2326 z obudow� teleskopow�

nr. kat. 9011 i skrzynk� �eliwn� do zasuw nr. kat. 9501W. 

Dokładny przebieg projektowanego przył�cza wodoci�gowego przedstawiono na zał�czonej mapie 

sytuacyjno  – wysoko�ciowej do celów projektowych.  
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Przył�cz do projektowanego budynku na działce Nr 

1775/41 zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10 ø 50 x 3,0 mm. 

Wykopy pod przewody wodoci�gowe z rur PE powinny by� prowadzone zgodnie z przepisami 

zawartymi w normie bran�owej ustanowionej przez Instytut Kształcenia �rodowiska: BN-82/8865-

01,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze ’’ w powi�zaniu       

z PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i okre�lenia. W nawi�zaniu do 

wymaga� BHP wykopy o �cianach pionowych musz� posiada� pionowe �ciany odeskowane           

i rozwarte. Minimalna szeroko�� wykopu w �wietle obudowy : 800 mm. 

Tras� wodoci�gow� przed zasypaniem b�dzie oznakowana ta�ma lokalizacyjno  - ostrzegawcz�    

z tworzywa sztucznego o szeroko�ci 400mm z wtopion� wkładk� metalowa na wysoko�ci 40 cm od 

wierzchu terenu do projektowanego wodoci�gu.  

2.1. Materiał do wykonania zewn�trznej sieci wodoci�gowej. 

Projektowany przył�cz wodoci�gowy wykonana b�dzie z rur ci�nieniowych PE100 SDR17 o �rednicy 

ø 50 x 3,0mm PN10 ł�czonych za pomoc� kształtek PE POLYRAC. 

Rury

- PE 100 SDR 17 PN 10 ø 	 50/3,0 mm       – 30,00 mb. 

Zestaw przył�czeniowy do rur PVC nr kat. 3217:

- ø 200/40 mm  szt 1 

2.2. Punkt pomiaru wody gospodarczej. 

Punkt pomiaru wody czyli wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu PT 3 na parterze pod schodami.  

Maksymalny sekundowy rozbiór zimnej wody w budynku wynosi: 


qn = 6,00 dm3/s 

q = 0,698 (
qn)0,5 – 0,12 q = 0,698 (6,00)0,5 – 0,12 q = 1,55 l/s

Qs = 1,55 x 2 = 3,1 l/s, odpowiada q = 3,1 x 3,6 = 11,16 m3/h. 

Zgodnie z PN-92/B-01706 przyj�to wodomierz skrzydełkowy POWOGAZ S.A. o poni�szych 

parametrach :  

- typ: WS-6 

- �rednica nominalna : Dn = 32 mm 

- nominalny strumie� obj�to�ci qp = 6,0 m3/h. 

- maksymalny strumie� obj�to�ci qs = 12,0 m3/h. 

- minimalny strumie� obj�to�ci qmin =240 dm3/h. 

- po�redni strumie� obj�to�ci qt = 600  dm3/h 

Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego nale�y zamontowa� kolejno zgodnie z 

kierunkiem przepływu zimnej wody: 

- zł�czk� przej�ciow� 50 PE/ 40 mm stal 

- zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy Dn = 40 mm  

- wodomierz skrzydełkowy WS-6 DN  – 32 mm 
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- zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy ze 

spustem Dn = 40 mm  

- zawór zwrotny antyskarzeniowy SOCLA typ EA 291NF Dn = 40 mm 

- zawór odcinaj�cy równoprzelotowy Dn = 40 mm 

Monta� zestawu wodomierzowego wykona� wg. PN-B-10720 z 1998 r. 

Zestaw wodomierzowy nale�y zbocznikowa� z płaskownika 30 x 6 mm. 

Minimalna temperatura wewn�trzna w pomieszczeniu pomiaru wody   

tw min = +5°C. 

Armatura

zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy Dn = 40 mm    – szt 2,0 

zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy ze spustem Dn = 40 mm   – szt 1,0 

zawór zwrotny antyskarzeniowy SOCLA typ EA 291NF Dn = 40 mm  – szt 1,0 

wodomierz skrzydełkowy WS-6 DN  – 25 mm      – szt 1,0 

2.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodoci�gowe z rur PE powinny by� prowadzone zgodnie z przepisami 

zawartymi w normie bran�owej ustanowionej przez Instytut Kształcenia �rodowiska: BN-82/8865-

01,,Przewody podziemne. Roboty ziemne „Wymagania i badania przy odbiorze” w powi�zaniu            

z PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i okre�lenia. W nawi�zaniu do 

wymaga� BHP wykopy o �cianach pionowych musz� posiada� pionowe �ciany odeskowane                

i rozwarte. Minimalna szeroko�� wykopu w �wietle obudowy powinna wynosi� 800 mm. 

Po pozytywnej próbie szczelno�ci prowadzi� zasypk� wykopów i jednocze�nie wykonywa� obsypk�

ochronn� rur gruntem rodzimym lub piaskiem o grub. 30 cm z obu stron rury. Zasypk� nale�y 

starannie zag��ci�. Zasypywa� warstwami po 30 cm do powierzchni terenu lub wymaganej rz�dnej 

nale�y wykona� z gruntu rodzimego. Zag�szczenie warstwy ochronnej powinno by� prowadzone 

szczególnie ostro�nie z uwagi na krucho�� materiału. Warstwa ochronna powinna by� starannie ubita 

po obu stronach przewodu. Grubo�� ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza� 1/3 �rednicy 

rury. Piasek drobny zag��ci� �rednio do wska�nika 85 ÷ 95 % wg. Proktora i modułu odkształcenia 

Ez = 8 MPa. Przed przyst�pieniem do zasypania wykopu, nale�y dokona� kontroli wska�nika 

zag�szczenia obsypki przez uprawnion� jednostk� słu�by geotechnicznej. To samo nale�y wykona�           

w stosunku do gruntu zasypywanego. 

2.4. Podło�e. 

Podło�e pod wodoci�g nale�y wykona� z podsypki piaskowej  grub. 10 cm. 

Podsypka powinna by� dokładnie ubita i wyprofilowana do spadku przył�cza wodoci�gowego. 

2.5.  Oznakowanie trasy wodoci�gowej przed zasypaniem. 

Tras� wodoci�gow� przed zasypaniem nale�y oznakowa� ta�m� lokalizacyjno - ostrzegawcz�

z tworzywa sztucznego o szeroko�ci 400mm z wtopion� wkładk� metalowa na gł�boko�ci 40 cm od 

wierzchu terenu.  
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2.6. Próba szczelno	ci. 

Dla sprawdzenia szczelno�ci rur, a przede wszystkim szczelno�ci zł�czy nale�y 

przeprowadzi� prób� ci�nieniowo- hydrauliczn�. Prób� przeprowadza si� po uło�eniu przewodów         

i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia 

przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zł�cza powinny by� odkryte dla mo�liwo�ci sprawdzenia 

ewentualnych przecieków. Wymagania odno�nie szczelno�ci wg. PN-81/B-10725 Wodoci�gi. 

Przewody zewn�trzne. Wymagania: BN-82/9192-06 Wodoci�gi wiejskie. Szczelno�� przewodów PE 

układanych metod� bezodkrywkow�. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2.7. Płukanie.  

Przewody wodoci�gowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by� dokładnie 

przepłukane czyst� woda wodoci�gow�. Szybko�� płucz�cej wody w przewodzie powinna wynosi� co 

najmniej 1,0 m/s w celu usuni�cia wszystkich zanieczyszcze� mechanicznych. Z chwil� gdy 

wypływaj�ca woda z przewodu , po jej przepłukaniu b�dzie tak czysta jak woda u�yta do płukania 

przewód mo�na uzna� za gotowy do przekazania u�ytkownikowi. 

2.8. Oznakowanie uzbrojenia. 

Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie zewn�trznej sieci wodoci�gowej do 

projektowanego budynku wykona� przy pomocy tablic orientacyjnych wg. PN-86/B-09700. 

33.. KKAANNAALLIIZZAACCJJAA SSAANNIITTAARRNNAA

3.1. Parametry projektowanej kanalizacyjnej sanitarnej. 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsi�biorstwo Wodoci�gów                

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18 Nr TT-401/1090/2008 z dnia 2008-11-27 

kanalizacja sanitarna zostanie wł�czona do istniej�cej kanalizacji sanitarnej ø 160 mm do studzienki 

kanalizacyjnej oznaczonej na projekcie zagospodarowania S1 po wschodniej stronie istniej�cego 

budynku. 

Zewn�trzn� kanalizacj� sanitarn� projektuje si� z zaprojektowanego budynku Laboratorium Badawczo 

Rozwojowego Podkarpackiego Parku – Naukowo – Technicznego – II Etap na działce Nr 1775/41, 

1775/56. 

Zewn�trzn� kanalizacj� sanitarn� projektuje si� wykona� z rur kanalizacyjnych z PVC klasy                

N ø 160 x 4,0 mm.  Ł�czenie w/w rur poprzez uszczelki o przekroju okr�głym.  

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej (przył�czu) projektuje si� studzienki  dwie studzienki PVC         

z kinet� ø 160/400 mm,  rur� trzonow� ø 400 mm i włazem �eliwnym teleskopowym  T30 (30 T).  

Kanalizacja sanitarna uło�ona b�dzie w wykopie na podło�u z piasku o grubo�ci 20 cm i zasypana 

równie� piaskiem do wysoko�ci 0,30 m ponad wierzch rury z jego dokładnym ubiciem. 

Projektowany przebieg trasy zewn�trznej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapie sytuacyjno 

wysoko�ciowej do celów projektowych.  
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3.2. Rury PVC klasa ,,N’’ - SN 4 kN/m2

SDR 41 . 

Rury PVC ø 	 160 x 4,0 mm – 27,65 mb. 

3.3. Studzienki kanalizacyjne 

Na projektowanych kanałach sanitarnych zastosowano studzienki kanalizacyjne z kinet� PVC             

ø 160/400 mm, rur� trzonow� gładk� PVC ø 400 mm z pier�cieniem uszczelniaj�cym oraz  włazem 

�eliwnym teleskopowym T30 (o no�no�ci 30 t). 

Studzienki PVC 

- studzienka PVC ø 	 160/400�� mm    kpl. 2    

44.. KKAANNAALLIIZZAACCJJAA DDEESSZZCCZZOOWWAA

4.1. Parametry projektowanej kanalizacyjnej deszczowej. 

Kanalizacj� deszczow� projektuje si� z rur PVC ø 160 x 4,0 mm klasy SN 4 kN/m2,  oraz ø 200 x 5,9 

mm, ø 250 x 7,3 mm, i ø 315 x 9,2 mm klasy SN 8 kN/m2. 

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz z dwóch rynien istniej�cego budynku zostan�

odprowadzone poprzez powy�sz� kanalizacj� z rur PVC do studzienki kanalizacyjnej deszczowej 

oznaczonej na planie zagospodarowania D1 i D6 do istniej�cej kanalizacji biegn�cej w pobli�u 

projektowanego budynku. 

Powy�sza kanalizacja deszczowa odprowadza� b�dzie wody opadowe z dachu projektowanego 

budynku. 

Wody opadowe z projektowanych placów, chodników, dojazdów, parkingów i terenów zielonych  

zostan� odprowadzone projektowan� kanalizacj� deszczow� do istniej�cej kanalizacji deszczowej       

ø 600 mm do studzienki D6. Przed wprowadzeniem powy�szych wód opadowych do istniej�cej 

kanalizacji projektuje si� powy�sze �cieki podczy�ci�. 

Na powy�szej kanalizacji zaprojektowano do podczyszczenia wód opadowych z substancji 

ropopochodnych za pomoc� separatora koalescencyjnego z osadnikiem MAKOH – II – PE 6/60-2,5.   

Kanalizacj� deszczow� projektuje si� wykona� z rur kanalizacyjnych z PVC ø 160 x 4,0 mm klasy SN 

4 kN/m2,  oraz ø 200 x 5,9 mm, ø 250 x 7,3 mm oraz ø 315 x 9,2 mm klasy SN 8 kN/m2.  Ł�czenie 

w/w rur poprzez uszczelki o przekroju okr�głym. 

Studzienki kanalizacyjne na powy�szej kanalizacji projektuje si� tradycyjne z kr�gów betonowych        

ø 1200 mm z włazem �eliwnym ci��kim ø 600 mm, oraz studzienki PVC z kinet� PVC ø 200/400mm   

÷ ø 315/400 mm z rur� trzonow� ø 400 mm oraz włazem teleskopowym T30 (30T). 

Projektowany przebieg trasy zewn�trznej kanalizacji deszczowej przedstawiono na mapie sytuacyjno 

wysoko�ciowej do celów projektowych .  

Rury

- ø 160 x 4,0 mm  L =     6,80 m 

- ø 200 x 5,9 mm  L =   80,15 m 

- ø 250 x 7,3 mm  L =   80,00 m 

- ø 315 x 9,2 mm  L = 102,00 m

  Razem L = 268,95 m 



9

4.2. Obliczenie ilo	ci wody deszczowej  

- Dachy 535 m2 x 0,95 = 508,25 m2

- Place, chodniki 881 m2 x 0,95 = 836,95 m2 

- Dojazdy i parkingi 2396 m2 x 0,95 = 2276,62 m2 

- Teren zielony 1394 m2 x 0,20 = 278,80 m2

                       Razem = 3900,62 m2 

Q = 136 (l/s x h) x 0,390 (ha) = 53,04 L/s

 

Dla powy�szych powierzchni zaprojektowano separator koalescencyjny MAKOH-II-PE   6/60-2,5 do 

podczyszczania powy�szych wód opadowych i roztopowych. 

4.3. Studzienki kanalizacyjne 

Na projektowanych kanałach zastosowano typowe studzienki kanalizacyjne z kr�gów 

�elbetowych ø 	1200 mm z włazem �eliwnym ø 600 mm typu ci��kiego, oraz studzienki kanalizacyjne   

z kinet� PVC ø 200/400 mm ÷ ø 310/400 mm, rur� trzonow� gładk� PVC ø 400 mm z pier�cieniem 

uszczelniaj�cym oraz  włazem �eliwnym teleskopowym T30 (o no�no�ci 30 t). 

Studzienki �elbetowe

- studzienki ø1200 mm   szt 3 

Studzienki z PVC ø 200mm

- studzienki PVC ø 200/400 mm  szt 2 

Studzienki z PVC ø 250mm

- studzienki PVC ø 250/400 mm  szt 2 

Studzienki z PVC ø 315mm

- studzienki PVC ø 315/400 mm  szt 2 

Czyszczaki z PVC ø 160mm

- czyszczaki PVC ø 160 mm   szt 1 

Wpusty uliczne

- wpusty uliczne �eliwne ø 500mm z osadnikiem H=1000mm i płyt� betonow� o no�no�ci 25t. - 8szt  

4.4. Wpusty uliczne. 

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano na placach parkingowych i drogach 

dojazdowych do budynku typowe wpusty uliczne (kraty �ciekowe) z rur betonowych Ø500 mm             

z wpustem ulicznym �eliwnym i osadnikiem: 

− wpust uliczny �eliwny Ø500mm z osadnikiem H=1000mm i płyt� betonow� o no�no�ci 25t.  – 4szt     
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4.5. Układ separacji. 

Dla wód deszczowych odprowadzanych z placów i parkingów przewiduje si� oczyszczanie tych wód 

przed wprowadzeniem ich do istniej�cej kanalizacji deszczowej, a nast�pnie wody te zostan�

odprowadzone do rzeki Wisłok. Dla oczyszczenia wód deszczowych z zanieczyszcze�

ropopochodnych projektuje si� w terenie zielonym jak pokazano w projekcie zagospodarowania 

separator koalescencyjny typ MAKOH-II-PE 6/60-2,5 z auto-zamkni�ciem i i obej�ciem burzowym   

BY-PASSEM zintegrowany z osadnikiem wykonany z PE-HD. Powy�szy separator słu�ył b�dzie do 

oddzielania zwi�zków ropopochodnych z dopływaj�cych do niego wód opadowych.  

Powy�szy separator  został zaprojektowany o nast�puj�cych parametrach: 

- �rednica zewn�trzna Dz = 1900 mm 

- �rednica wewn�trzna Dw = 1600 mm 

- Zagł�bienie dna kanalizacji B = 1740 mm 

- Wysoko�� całkowita Hc = 2660 mm 

- �rednica przył�czy DN = 315 mm 

- Przepływ nominalny 6 l/s 

- Przepływ maksymalny 60 l/s 

- Pojemno�� osadnika 2500 l 

4.6. Układ separacji. 

Warunkiem efektywnej pracy separatora koalescencyjnego MAKOH-II-PE 6/60-2,5 jest wła�ciwa 

eksploatacja zgodna z instrukcj� dostarczan� przez producenta.  

W pierwszym roku eksploatacji nale�y co dwa tygodnie przeprowadza� kontrol� :  

− ilo�ci zanieczyszcze� stałych w komorze wlotowej - stwierdzon� du�� ilo�� zanieczyszcze�

stałych w komorze wlotowej nale�y usun��.  

− kontrol� grubo�ci warstwy oleju , warstw� oleju przekraczaj�c� 10 - 15 cm nale�y usun��

zlecaj�c usuni�cie do koncesjonowanego zakładu 

− kontrol� sekcji, w wypadku uszkodzenia mechanicznego sekcji nale�y przeprowadzi� jej 

wymian�, a w wypadku zanieczyszczenia przeprowadzi� czyszczenie sekcji.  

W nast�pnych latach kontrole te nale�y przeprowadza� co 2-3 miesi�ce. W okresach półrocznych 

nale�y skontrolowa� sekcje.  

Minimum raz w roku zaleca si� kompleksowe czyszczenie separatora, całkowite opró�nienie 

zbiornika, czyszczenie elementów wyposa�enia, wyci�gni�cie sekcji, oczyszczenie ich, sprawdzenie 

stanu i ewentualne poddanie wymianie. Po zako�czeniu prac separator nale�y wypełni� czyst� wod�. 

Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia usuwa si� przy u�yciu wozu specjalistycznego.           

W czasie opró�niania separatora nale�y najpierw odpompowa� z powierzchni warstw�

odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia separatora nale�y równie�

przepłuka� wkład oraz urz�dzenie zamykaj�ce i sprawdzi� ich stan.  

U�ytkownik separatora jest zobowi�zany do rejestracji ilo�ci odbieranych zanieczyszcze�. Firma 

odbieraj�ca i utylizuj�ca zanieczyszczenia musi posiada� odpowiednie zezwolenia.  
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55.. OOMMÓÓWWIIEENNIIEE UUSSYYTTUUOOWWAANNIIAA II UUKKŁŁAADDUU
WWYYSSOOKKOO��CCIIOOWWEEGGOO SSIIEECCII KKAANNAALLIIZZ..

Przy prowadzeniu kanałów kierowano si� nast�puj�cymi odległo�ciami minimalnymi od 

istniej�cego uzbrojenia: 

- 1,5 m od gazoci�gu �redniopr��nego o ci�nieniu do 0,4 MPa, 

- 1,5 m od wodoci�gu. 

- 1,5 - 5 m od budynków, 

- 0.8 m od kabla elektrycznego, 

- 1.0 m od kabla telekomunikacyjnego. 

Na odcinkach gdzie prowadzone b�d� roboty w wykopach ze skarpami, przy zbli�eniach do 

uzbrojenia podziemnego w/w odległo�ci zwi�ksza si� w zale�no�ci od gł�boko�ci posadowienia 

kanału. Kanały b�d� układane pod istniej�cym uzbrojeniem podziemnym. Przykrycie rur 

kanalizacyjnych wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi� minimum 1,20 m w tej strefie 

klimatycznej. Wszystkie rodzaje skrzy�owa� ustalono w oparciu o nast�puj�ce zało�enia: 

- posadowienie wodoci�gu  - 1,40 m od terenu 

- posadowienie gazoci�gu  - 0,90 m od terenu 

- posadowienie kabli podziemnych    - 0,80 m od terenu 

- posadowienie kanałów     - wg. profili 

Minimalne spadki dna kanałów wynikaj� z zastosowanych �rednic oraz wyst�puj�cych 

pr�dko�ci przepływu �cieków w tych kanałach i wynosz� odpowiednio: 

− dla ø 	160 m imin = 0,0150,   

− dla ø 	200 m imin = 0,0050,   

− dla ø 	250 m imin = 0,0040,  

− dla ø 315 m imin = 0,0033,   

6. OPIS PRZEWODÓW, UZBROJENIA I OBIEKTÓW SIECIOWYCH

6.1. Kanały 

Kanały sanitarne b�d� wykonane z rur PVC SN4 kN/m2 ł�czonych na uszczelk� gumow� profilowan�

o �redniej grubo�ci �cianki: 

• ø 	160 x 4,0mm 

Rury odpowiadaj� normie PN-74/C-89200. Stosowane s� do budowy kanałów o zagł�bieniu do 4,5 m.  

Kanały deszczowe b�d� wykonane z rur PVC SN4 kN/m2 ł�czonych na uszczelk� gumow�

profilowan� o �redniej grubo�ci �cianki: 

• ø 	160 x 4,0mm 

Kanały deszczowe b�d� wykonane z rur PVC SN8 kN/m2 ł�czonych na uszczelk� gumow�

profilowan� o �redniej grubo�ci �cianki: 

• ø 	200 �� x 5,9mm 

• ø 	250 � x 7,3mm 

• ø 	315  x 9,2mm 

Rury odpowiadaj� normie PN-74/C-89200. Stosowane s� do budowy kanałów o zagł�bieniu do 4,5 m.  
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6.2. Studzienki betonowe. 

6.2.1. Studzienki betonowe. 

Zastosowano studzienki rewizyjne przelotowe, poł�czeniowe z kr�gów �elbetowych Ø1200mm wg 

PN-B-10729:1999. Studzienki b�d� wyposa�one we włazy �el. Ø 600 mm typu ci��kiego wg PN-87/H-

74051/02 i stopnie złazowe �el. wg PN-64/H-74086. 

6.2.2. Studzienki prefabrykowane. 

Studzienki prefabrykowane winny spełnia� nast�puj�ce parametry 

Zastosowano studzienki rewizyjne z trzonow� rur� gładk� lub karbowan� DN400 które powinny 

spełnia� nast�puj�ce parametry: 

− zgodno�� z norm� PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  

− pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379

− dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI 

‘’Instal”  

− dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM  

− odporno�� chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie           

z ISO/TR 10358,  

− odporno�� chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniaj�ce wymagania 

normy PN-EN 681-1: 2002 

− system posiadaj�cy opini� GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 

do III kategorii wł�cznie  w całym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wł�cznie (przy 

gł�boko�ci do 3m)  

− producent rur powinien posiada� certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

− producent posiadaj�cy wieloletnie do�wiadczenie z bada� studzienek w skali rzeczywistej 

�

− rura karbowana 
− rura trzonowa karbowana o sztywno�ci SN>= 4kN/m2,  

− przy prawidłowym monta�u odporna na wypór wód gruntowych; dzi�ki falistej powierzchni 

zewn�trznej, współpracuj�ca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do 

przenoszenia nierównomiernych obci��e� od gruntu bez utraty szczelno�ci 

− mo�liwo�� regulacji wysoko�ci studzienki poprzez przyci�cie rury co 5 cm 

− mo�liwo�� podł�czenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoc� wkładek „in situ”        

o �rednicach DN110,  DN160 i DN200 

�

− kinety 
− kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metod� wtrysku (z PP w zakresie �rednic 

w kolorze czarnym lub br�zowym  

− kinety z wbudowanym spadkiem dna 1,5% 

− kinety wyposa�one w kró�ce kielichowe poł�czeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu, 
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− rury teleskopowe 
− rury teleskopowe z rury PVC-u ze �ciank� lit� o wysokiej trwało�ci: 

−      odporne na szeroki zakres temperatur wyst�puj�cych podczas wykonywania nawierzchni 

asfaltowych w drogach w czasie monta�u i eksploatacji,  

− odporne na obci��enia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem 

spienionym);  

− poł�czenie rury teleskopowej z włazem rozł�czne - na zaczepy – konstrukcja wpływaj�ca na 

trwało�� rozwi�zania (niedopuszczalne poł�czenie termokurczliwe, �rubowe lub wciskowe)  

− rury teleskopowe dostosowane do grubo�ci konstrukcji drogi o długo�ci 375 mm lub 750 mm 

umo�liwiaj�ce  dokładne ustalenie wysoko�ci studzienki, wyrównanie poziomu włazu/wpustu 

deszczowego z nawierzchni�  

− zwie
czenia 
− zwie�czenia studzienek D400 o konstrukcji „pływaj�cej” – powi�zane z konstrukcj� drogi, nie 

przenosz�ce obci��e� na trzon studzienki i jej podł�czenia  

− pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy �elbetowe posiadaj�ce aprobat� IBDiM  

− włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj�ce certyfikat IO i/lub Q-cert 

Izolacja studzienek 

Studzienki na zewn�trz zabezpiecza si� izolacj� bitumiczn�: 

− w gruntach nienawodnionych  - bitizol R + P 

77.. BBUUDDOOWWAA SSIIEECCII KKAANNAALLIIZZAACCYYJJNNEEJJ..

7.1. Wykonanie i obudowa wykopów. 

Roboty ziemne prowadzi� zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne 

wymagania i badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy o �cianach pionowych umocnionych przy 

pomocy deskowa�. Przykrycie rur kanalizacyjnych wg. PN-92/B-10735     i PN-03020 winno wynosi�

minimum 1,20 m w tej strefie klimatycznej. R�cznie wykona� wykopy w rejonach skrzy�owa� z 

istniej�cym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym,         z uwagi na mo�liwo�� jego uszkodzenia 

oraz dla zachowania warunków BHP, a tak�e            w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby 

znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopów prowadzi� pod nadzorem u�ytkowników 

poszczególnych rodzajów uzbrojenia. Urobek składa� od strony napływu wody opadowej do wykopu. 

Umocnienie pionowych �cian wykopów w gruntach suchych balami drewnianymi 50 – 60 mm lub 

wypraskami zakładanymi poziomo. W gruntach nawodnionych wypraskami zabijanymi pionowo.  

 Minimalne i maksymalne spadki dna kanałów wynikaj� z zastosowanych �rednic oraz 

wyst�puj�cych pr�dko�ci przepływu �cieków w tych kanałach i wynosz� odpowiednio: 

− dla ø 	 315 m imin = 0,0033,  imax = 0,133 

− dla ø 	250 m imin = 0,0040,  imax = 0,168 

− dla ø 200 m imin = 0,0050,  imax = 0,230 

− dla ø 	 160 m imin = 0,0150,  imax = 0,292 
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7.2. Przygotowanie podło�a pod kanały. 

Pod przewody kanalizacyjne zaprojektowano podsypk� z piasku gr. 0,20 m. Powierzchnia 

podło�a powinna by� zgodna ze spadkiem podłu�nym dna kanału. Wymagane jest poprzeczne 

wyprofilowanie podło�a na k�t 90° - stanowi �ce ło�ysko no�ne rury kanalizacyjnej. Podsypk� pod 

kanały nale�y dokładnie ubi�.  

W sytuacji gdyby zaistniała taka konieczno�� przewiduje si� mo�liwo�� wymiany gruntu w ilo�ci 0,50 

m na całej długo�ci kanałów na podło�e z pospółki lub �wiru. 

7.3. Układanie i monta� rur kanalizacyjnych. 

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyj�to rury PVC kielichowe. Zł�cza s�

uszczelnione uszczelk� gumow�. Dłu�sze odcinki rur mi�dzy studzienkami nale�y ł�czy� na 

powierzchni terenu, a nast�pnie opuszcza� na dno wykopu i układa� na przygotowanym podło�u        

w odwodnionym wykopie. Uło�one prostoliniowo odcinki kanałów wymagaj� wykonania obsypki 

ochronnej z piasku przynajmniej na wysoko�� 30 cm ponad wierzch rury. Obsypk� zag��ci�. Monta�

rur PVC i ł�czników (studzienek, kolan) – na wcisk. Gotowe kanały powinny odpowiada� PN-92/B-

10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze.  

7.4. Wykonawstwo studzienek i budowli sieciowych. 

Budowle zaprojektowane na sieci nale�y realizowa� równocze�nie z sieci�. Szczególn� uwag�

nale�y zwróci� na staranne wykonanie kinet w studzienkach betonowych oraz izolacji studzienek i 

uszczelnie� dla ograniczenia filtracji. Dozwolone jest prefabrykowanie studzienek kanalizacyjnych, 

pod warunkiem zapewnienia szczelno�ci na poł�czeniach poszczególnych elementów oraz na 

przej�ciach kanałów przez �ciany studzienek. Do uszczelnie� stosowa� zapraw� wodoszczeln�

CERESIT CR-65 firmy Henkel. Włazy do studzienek kanalizacyjnych zastosowa� typu ci��kiego.  

7.5. Badanie szczelno	ci kanałów. 

Szczelno�� kanałów bada si� na eksfiltracj� i infiltracj�. Dla przewodu z rur PP nie powinien 

nast�pi� ubytek wody (�cieków) w czasie trwania próby szczelno�ci. Szczegóły bada� szczelno�ci 

przewodów kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Prób� szczelno�ci oraz odbiór robót prowadzi�

pod nadzorem u�ytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Monta�owych.  

7.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopów. 

Po pozytywnej próbie szczelno�ci kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzi� zasypk�

wykopów i jednocze�nie wykonywa� obsypk� ochronn� rur z piasku drobnego o grób. 30 cm z obu 

stron rury do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym jej zag�szczeniem. Obsypk�, jak 

równie� grunt z odkładu nale�y starannie zag��ci�, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijno�ci 

kanału Warstwy poza obsypk� ochronn� oraz ponad ni� do powierzchni terenu lub wymaganej 

rz�dnej nale�y wykona� z gruntu rodzimego. Zag�szczenie warstwy ochronnej powinno by�

prowadzone szczególnie ostro�nie z uwagi na krucho�� materiału. Warstwa ochronna powinna by�

starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubo�� ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza�

1/3 �rednicy rury ( 6 ÷ 10 cm). Piasek drobny zag��ci� �rednio do wska�nika 85 ÷ 95 % wg. Proktora    

i modułu odkształcenia Ez = 8 MPa. Przed przyst�pieniem do zasypania wykopu, nale�y dokona�

kontroli wska�nika zag�szczenia obsypki przez uprawnion� jednostk� słu�by geotechnicznej. Grunt 
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rodzimy przy zasypywaniu równie� dokładnie ubi�.     

W pasie jezdnym obsypk� piaskiem wykona� 30cm nad rur�, a powy�ej pospółk� do wysoko�ci 

podło�a i zag��ci� do 90 st. Proctora. 

7.7. BHP podczas wykonawstwa robót. 

Roboty ziemne monta�owe prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami                

i zarz�dzeniami. Pracowników przeszkoli� w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu w/w prac. 

Przepisy BHP dla pracowników zatrudnionych przy robotach wod - kan podano w zał�czniku do 

zarz�dzenia Nr.6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych). 

88.. UUWWAAGGII KKOO��CCOOWWEE..

Roboty ziemne prowadzi� od miejsc najni�szych pod gór�, by ułatwi� spływ wód gruntowych              

w wykopach. Ziemi� z wykopów nale�y składowa� na brzegu, a po zako�czeniu robót powy�sza 

ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop, a pozostała ilo�� ziemi zostanie rozplantowana.       

W miejscach skrzy�owa� kanalizacji z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym wykopy nale�y 

wykonywa� r�cznie. 

99.. KKRRÓÓTTKKAA OOCCEENNAA OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAANNIIAA IINNWWEESSTTYYCCJJII NNAA ��RROODDOOWWIISSKKOO..

Wg. Rozporz�dzenia Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa               

z 13 maja 1995r. w sprawie okre�lenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla �rodowiska i zdrowia ludzi 

oraz ocen oddziaływania na �rodowisko (Dz.U. Nr 52/1995r. poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie 

zalicza si� do szczególnie szkodliwych dla �rodowiska, ani do inwestycji mog�cych pogorszy� stan 

�rodowiska. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych stan zanieczyszczenia 

�rodowiska ulegnie zdecydowanej poprawie w zwi�zku z budow� kanalizacji sanitarnej i deszczowej   

z odprowadzeniem �cieków do oczyszczalni. 

OPRACOWAŁ: 
    MIECZYSŁAW BOBER 
         UPR. NR S-189/90








































