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                                                 I. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej dla obsługi budowanego budynku hali sportowej przy ulicy Kopernika dz.nr  

1673/202, 2270/202 w Tarnowie Opolskim.   

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy  Inwestorem tj. Urząd Gminy Tarnów 

Opolski ul. Dworcowa 6, a Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „ AQWA” S.C. Głubczyce ul. 

Królowej Jadwigi 1. 

 

Techniczną i prawną podstawy opracowania stanowiło : 

Rozporządzenia 

►  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  

      bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. nr 129/97, poz. 844). 

►  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo Budowlane ”   z póŜniejszymi zmianami  

►  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez  Polską  

     korporację techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji, W- a 1994 r. 

►  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

     i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120  poz.1133). 

 

Normy 

PN-98/S-02205        ►  Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe. 

PN-B-10736:99        ►  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-70/C-890 - 15     ►  Rury polietylenowe. Metody badań. 

PN-70/C-890 - 16     ►  Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. 

PN-89/H-02650        ►  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-97/B-10725        ►  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-1 0729:1999    ►  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B – 01801:1982  ►  Zabezpieczenie antykorozyjne 

PN-EN 1401:1999     ► Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe  

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu  (PVC-U)  do odwadniania i kanalizacji.  

EN -1610   ►  Budowa i odbiór techniczny sieci kanalizacyjnych. 

PN - 92/ B-01706 ,  PN-B-01706:1992/Az1:1999.  ►  Instalacje  wodociągowe.   

PN-B -10720:1998   ► Zabudowa zestawów wodomierzowych  
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Inne dokumenty 

■  Dokumentacja geologiczno- inŜynierska.  

■  Mapa zasadnicza do celów projektowych. 

■  Projekt zagospodarowania terenu. 

■  Warunki techniczne wydane przez ZGKiM i Urząd Gminy w  Tarnowie Opolskim. 

 

3. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WOD. – KAN. 

Z projektowanego budynku hali sportowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim: 

► ścieki socjalno - bytowe odprowadzone będą poprzez projektowane przyłącze grawitacyjne  

     dn 160 do istniejącej  studzienki na sieci kanalizacyjnej  dn 200 ułoŜonej wzdłuŜ ul. Kopernika. 

► wody deszczowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącego kolektora kanalizacji  

     deszczowej dn 500 ułoŜonego w ulicy Kopernika poprzez projektowaną na nim studzienkę. 

     Projektowana sieć kanalizacji deszczowej – przewód grawitacyjny z rur PVC  o dn 250. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim dla projektowanego budynku 

hali sportowej zapewnia dostawę wody w ilości 3 m3 /d z istniejącego wodociągu dn 110 – stal, 

ułoŜonego w chodniku ulicy Kopernika. Projektowana sieć wodociągowa wykonana będzie z rur 

PEHD PN10. 

 

4. ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODŁOśA GRUNTOWEGO. 

Rozpoznanie geotechniczne podłoŜa gruntowego dokonała firma „Geowiert” Usługi Geologiczne 

45 - 521 Opole ul. Borowskiego  7 . Wykonano 5 odwiertów na głębokość 6 m. 

Zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.09.1998r w sprawie „ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, 

projektowany obiekt w porozumieniu ze  Zleceniodawcą, został zaliczony do „pierwszej kategorii 

geotechnicznej”. Warunki gruntowe budujące podłoŜe budowlane projektowanego obiektu, po 

rozpoznaniu otworami badawczymi, przynaleŜą do „złoŜonych warunków gruntowych”.  

Teren badań budują grunty  nasypowe  i grunty rodzime okresu czwartorzędu w postaci piasków, glin 

z piaskiem, oraz triasowe iły, które budują głębsze podłoŜe badanego terenu. 

Grunty nasypowe - zbudowane są ze Ŝwiru z domieszką klińca o grubości  0.5m. Występują w 

rejonie otworów 1 i 2. 

Grunty rodzime - reprezentowane są  przez piaski średnioziarniste suche, a głębiej nawodnione. 

Grubość warstwy od 0,3 do 0,9m. Następnie występują gliny tworzące niewielką warstwę na całości   

terenu. PoniŜej znajdują się iły które budują głębsze podłoŜe badanego terenu. 

Woda gruntowa  - podczas wykonywania wierceń  stwierdzono podskórną wodę gruntową zbierającą 

się na stropie glin i iłów. O zwierciadle swobodnym, które stabilizuje się na głębokości 0,9 m ppt co 

odpowiada rzędnej wysokościowej 174,6 m npm. Woda gruntowa występuje w niewielkich ilościach i 

w okresach suszy będzie zanikać. Natomiast przy silnych opadachatmosferycznych i wodach 
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roztopowych będzie zatrzymywać się na stropach glin i nie przepuszczalnych iłów, powodując 

podtopienia  

Przedmiotowy teren nie podlega deformacji z uwagi na eksploatację górniczą. 

 

5. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

5.1.  WYMAGANIA OGÓLNE PRZY MONTA śU WODOCIĄGU.  

Do budowy sieci wodociągowej naleŜy stosować materiały posiadające: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa „ B ”, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

Przed rozpoczęciem prac montaŜowych na budowie naleŜy sprawdzić dostarczone materiały  

i wyeliminować elementy uszkodzone. 

Stanowisko  zgrzewania lub cięcia  ochronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  

( wiatr, deszcz, śnieg, nasłonecznienie ).  

Przy budowie wodociągu, osoby zatrudnione oraz kierownictwo nadzoru winny: 

-  posiadać kwalifikacje zgodne z wytycznymi zawartymi w  Rozporz. Ministra Pracy i  

 Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz.U. nr 97 z 29.08.2003 r ), 

-  przestrzegać wytycznych zawartych w Rozporz. Ministra Infrastruktury w sprawie informacji  

 dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia  

 ( Dz.U. nr 03  z 10.07.2003 r ), 

5.2 . MONTAś WODOCIĄGU  

Budowany wodociąg  wykonać z polietylenowych rur i kształtek    przeznaczonych do budowy sieci 

wodociągowej, rury winny odpowiadać wymaganiom  normy PN-EN 12201. 

Wodociąg wykonać z rur klasy PE  szeregu  SDR 11 , PN 12,5.  

Rury produkowane są w sztangach o długości 12,0 m.  

Do zmiany kierunków trasy wykorzystać kształtki segmentowe.  

Połączenia rur i kształtek z PEHD  wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe.  

Parametry zgrzewania  ( siła docisku, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, oraz czas zgrzewania  

i chłodzenia ) winne być ściśle wykonane według instrukcji producenta rur. 

Grubość ścianki kształtki  winna odpowiadać grubości ścianki rury.  

Rury i kształtki do zgrzewania doczołowego muszą mieć odtłuszczone końce. 

KaŜdy zgrzew  winien posiadać protokół, w którym zanotowane będą poniŜsze dane : 

- temperatura powierzchni płyty grzewczej, 

- siłę docisku podczas ogrzewania wstępnego dla uzyskania wypływki 2,0 mm, 

- czas dogrzewania, 

- czas zestawiania, 

- czas zgrzewania, 

- czas chłodzenia. 

NiezaleŜnie od wypełnienia protokołu, naleŜy znakować kaŜdy zgrzew, podając inicjały montera, 
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numer zgrzewu, datę godzinę i minutę rozpoczęcia zgrzewa. 

Dla zachowania ciągłości pracy sieci wodociągowej najpierw układa się odcinek projektowany, 

następnie wykonuje przełączenie, po czym demontuje się lub wypełnia wodą z piaskiem przewód 

przeznaczony do likwidacji. 

Rury z polietylenu nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego oraz zabezpieczenia przed prądami 

błądzącymi.  

Układanie przewodów  prowadzić w temperaturze otoczenia powyŜej + 5 ° C. 

Wejście do budynku wykonać w tulei ochronnej PE .  Przestrzeń  pomiędzy rurami wypełnić pianką 

poliuretanową i silikonem. Stosowanie uszczelnień środkami ropopochodnymi – zabronione. 

Na budowanym wodociągu zabudować w włączeniu oraz w węŜle W1  zabudowany będzie zespół 

zasuw oraz za punktem W2 hydrant nadziemny Dn 80 o wydajności 10 l/s z samoczynnym 

odwodnieniem oraz odcięciem ciśnienia wody. Hydrant ustawić na kształtce kołnierzowej ze stopką 

900.  Hydrant od sieci wodociągowej odcinany będzie za pomocą zasuwy. 

Zasuwy ustawić na bloku podporowym ( fundament z betonu B-20).  Zasuwę od bloku podporowego 

oddzielić np. grubą folią polietylenową lub papą.   Zasuwę montować odległości mim.1,0 m od 

hydrantu i pozostawić połoŜeniu otwartym.  

Dane zasuwy : owalna, kołnierzowa, Ŝeliwna, klasa ciśnienia PN 16,pokrycie warstwą epoksydową o 

grubości min. 20 um , moŜliwość wymiany uszczelnień pod ciśnieniem, trzpień ze stali nierdzewnej, 

miękkie uszczelnienie klina pokryte warstwą gumy EPDM. Przyjęto teleskopowe przedłuŜenia 

trzpienia zakończone Ŝeliwną skrzynką uliczną. Skrzynkę naleŜy obrukować ( teren nieutwardzony ) 

brukiem kamiennym o promieniu 50,0 cm. 

Zastosowana armatura  winna posiadać certyfikat ochronny antykorozyjnej RAL.  

Wodociąg z polietylenu po dostatecznym utwardzeniu złączy naleŜy poddać próbie wytrzymałości  

i szczelności zgodnie z wytycznymi normy PN-B-10725:97. Badania szczelności i wytrzymałości 

wodociągu naleŜy przeprowadzić w obecności przedstawicieli  Inwestora, Wykonawcy i UŜytkownika. 

5.3. ROBOTY ZIEMNE DLA BUDOWY WODOCI ĄGU. 

Całość robót ziemnych związanych z budową wodociągu wykonać zgodnie z normami: 

PN-B-06050: 1999, PN-86 I B-02480 i BN -83/ 8836-02.  

Roboty ziemne rozpocząć po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę trasy projektowanej budowy 

wodociągu. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej naleŜy wykonać przekopy 

kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przewodów oraz stwierdzenia rzeczywistych rzędnych 

wysokościowych istniejącego wodociągu. Ponadto przed przystąpieniem do robót ziemnych, naleŜy 

ustalić usytuowanie istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym wodociągiem, wykonując 

przekopy kontrolne. Prace ziemne w okolicach skrzyŜowania  z istniejącym  uzbrojeniem wykonywać 

sposobem ręcznym pod nadzorem przedstawicieli właścicieli danego  uzbrojenia. 

 

Wytyczne dla wykopu : 

 ►  wykop rozpocząć od najniŜszego punktu, (grawitacyjny odpływ wód z wykopu  w czasie opadów)  
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 ►  wykop wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, sposobem mechanicznym  

      jedynie  w rejonie istniejącego uzbrojenia sposobem ręcznym.  

 ►  średnia szerokość wykopu winna wynosić  0,6 m + średnica wodociągu 

 ►  wykop na całej długości oznakować i zabezpieczyć.  

 ►  przy głębokości większej niŜ 1,0 m niezaleŜnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykop naleŜy  

      zabezpieczyć deskowaniem wraz z ich rozparciem. NajwyŜszy element obudowy powinien 

      wystawać  0,15 cm ponad powierzchnię terenu, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się  

      gruntu do wnętrza wykopu oraz napływu wód powierzchniowych.  

 ►  dno wykopu winno być oczyszczone z kamienia, korzeni i gruzu.  

 ►  wykop na całej swej długości zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, a nocą światłami  

      ostrzegawczymi. 

 Wodociąg układać w wykopie suchym, w przypadku występowania większych ilości wód 

powierzchniowych naleŜy podłoŜe naturalne zabezpieczyć zgodnie z punktem 2.7.3. BN-83/8836-02, 

a wodę odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez odpompowanie.  

Głębokość ułoŜenia przewodów powinna być, taka aby przykrycie hn  mierzone od wierzchu rury do 

rzędnej terenu było równe lub większe niŜ umowna głębokość przemarzania gruntu hz,  ( która dla III 

strefy przymarzania wynosi 1,0 m ) o 0,4 m dla przewodów o średnicy zewnętrznej do 1000 mm.  

W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszych głębokościach, przewody powinny być 

ocieplone, np. warstwą ŜuŜla do wymaganej wysokości przykrycia. śuŜel nie moŜe się stykać 

bezpośrednio z powierzchnią rur z tworzywa sztucznego. Przewód owinąć papą lub folią  

Grunt z wykopu odkładać tylko po jednej stronie wykopu w odległość 0,7 m, drugą stronę wykopu 

pozostawić dla montaŜu i dowozu materiałów.Po sprawdzeniu głębokości wykopu i starannym 

wyrównaniu dna, wodociąg  ułoŜyć zgodnie z projektowanym spadkiem na 30 cm warstwie 

wyrównawczej piasku. Zabrania się komukolwiek przebywania w wykopie podczas opuszczania do 

niego wodociągu. Prace związane z montaŜem i układaniem wodociągów  w wykopach powinny być 

prowadzane w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rury, oraz występowania 

nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. Po zakończeniu posadowienia rurociągu, po 

przeprowadzeniu kontroli złączy i uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, naleŜy podłączyć 

go do czynnej sieci i wykonać zasypkę materiałem sypkim do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, 

ze starannym ubiciem z obu stron przewodu, z zachowaniem ostroŜności przy zagęszczaniu. 

Zasypkę zagęścić – patrz rys. nr 10-IS. Pozostały zasyp w rejonie korpusu drogi wykonać z gruntu 

zgodnie z wymaganiami jak dla podłoŜa pod roboty drogowe, natomiast poza korpusem drogowym 

zasyp wykonać gruntem rodzimym. Zasypanie wodociągu naleŜy poprzedzić odbiorem jego stanu 

technicznego wykonanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie 

Opolskim oraz wpisem do dziennika budowy. 

5.4. OZNAKOWANIE TRASY WODOCI ĄGU. 

W celu lokalizacji ułoŜonego w ziemi wodociągu wykonanego z rur PE, naleŜy nad przewodem na 

wysokości ok. 40 cm ułoŜyć niebieską taśmę ostrzegawczą szerokości 15 cm z metaliczną wkładką.  
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5.5. POMIAR ZUśYCIA WODY. 

Główny przewód zasilający zostanie wprowadzony do pomieszczenia kotłowni zlokalizowanego na 

kondygnacji pierwszej. 

Zabudowa zestawu wodomierzowego wykonana będzie zgodnie z wymaganiami : 

●  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 109 poz. 1156 z 2004 r,  

●  PN - 92/ B-01706 wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999. →  Instalacje  wodociągowe.  

●  PN-B-10720:1998  → Zabudowa zestawów wodomierzowych. 

 Dobór wodomierza. 

▪ wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla całego obiektu: 

 q =  0,682 * ( ∑qn )
0,45  - 0,14 [ dcm3/s ] 

qn – normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych  [dcm3/s ] 

 
qn = 0,682 (Σqn)

0,45 – 0,14 = 0,682(9,73)0,45 – 0,14 = 1,76 dm3/s = 6,34 m3/h 

Na wejściu przyłącza do budynku zamontować  kształtkę przejściową PE/stal następnie  

zamontować  zawór kulowy odcinający, f iltr siatkowy, wodomierz sprzęŜony MWN/JS50/2,5-

S, qnom = 15m3 /h, zawór antyskaŜeniowy typ BA 2760 dn 50 Danfoss. 

Zawór antyskaŜeniowy naleŜy poddawać  okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

5.6. PRÓBA  SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Badanie szczelności odcinka przewodu wykonać  zgodnie z PN-B-10725:97.  

Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z tworzyw sztucznych przy 

próbie hydraulicznej ciśnienie wykonane na manometrze, nie spadło w ciągu 30 minut poniŜej 

wartości ciśnienia próbnego.  

 Przewód nie moŜe być zewnątrz zanieczyszczony. W czasie badania powinien być umoŜliwiony 

dostęp do złączy ze wszystkich stron. Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 

przesunięciem w poziomie i pionie. 

Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji naleŜy przepłukać i poddać dezynfekcji . 

 
5.7. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI ĄGOWEJ. 

Przed przekazaniem do eksploatacji, nowe odcinki rurociągów naleŜy dokładnie przepłukać wodą 

wodociągową z zachowaniem prędkości przepływu 1,5m/s. Płukanie naleŜy prowadzić aŜ do 

Lp.  Nazwa aparatu Ilość  szt. qn Σqn 

1 Natrysk 12 0,30 3,6 

2 Umywalka 18 0,14      2,52 

3 Zlew pojedynczy 1 0,14 0,14 

4 Miska ustępowa       14 0,13 1,82 

5 Pisuar 3 0,30 0,90 

6 Zawór czerpalny  3 0,25 0,75 

 9,73 
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momentu, kiedy w próbkach pobranej wody nie będzie moŜna stwierdzić zanieczyszczeń stałych  

i przebarwień. Następnie przeprowadzić dezynfekcję przewodów poprzez dawkowanie wody 

chlorowej o zawartości minimum 5Omg C12/dm3, podczas powolnego napełniania rurociągu.  

Po upływie 24 godzin rurociągi naleŜy ponownie przepłukać czystą wodą do chwili zaniku jawnego 

zapachu chloru. Po dokonaniu dezynfekcji i płukaniu naleŜy pobrać próbkę do badań laboratoryjnych 

Pozytywny wynik badań umoŜliwia przekazanie wodociągu do uŜytku.  

Włączenie do eksploatacji musi nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję 

naleŜy powtórzyć. 

5.8. DYSPOZYCJE WYKONAWCZE DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

► Odcinki sieci przeznaczone do przebudowy winny być przekazane wykonawcy  protokolarnie. 

► Przebudowywane rurociągi układać w ziemi ze spadkiem zgodnym z profilem, przy  temperaturze  

    otoczenia powyŜej 50C, na uprzednio odwodnionym, oczyszczonym  i wyrównanym podłoŜu. 

► Odcinki sieci wyłączone z eksploatacji naleŜy zdemontować. Stanowią  one  własność  

    uŜytkownika, który po oględzinach winien wypowiedzieć się o dalszym ich przeznaczeniu. 

► Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić pisemnie Zakład Gospodarki Komunalnej i  

Mieszkaniowej, Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim oraz inne zainteresowane instytucje i 

uŜytkowników, których przewody znajdują się w pobliŜu   trasy przebudowanego wodociągu o terminie 

rozpoczęcia robót. 

► Po wykonaniu przekopów kontrolnych, roboty w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego  

    wodociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela uŜytkownika. 

► Napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 

    równolegle z wodociągiem winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby  

    podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

► Ewentualne zmiany i uzupełnienia wynikłe w czasie wykonawstwa powinny być ujęte  

    w dokumentacji powykonawczej. 

►Zasypanie wykonanego odcinka wodociągu poprzedzić odbiorem stanu technicznego przez  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 

oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

 

6. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ . 

6.1. MONTAś  KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

Przyjęte materiały do budowy kanałów kanalizacyjnych muszą posiadać certyfikaty zgodności lub 

deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną. Do budowy kanalizacji naleŜy stosować jedynie 

rury nieuszkodzone. 

Sieci kanalizacyjne wykonać z rur :  

     •  z polichlorek winylu PVC-U , 
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     •  klasy  „S” , SDR34  o nominalnej sztywności obwodowej rury SN 8 kPa, 

     •  łączone rur na wcisk , z uszczelką gumową wulkanizowaną. 

Rury winny spełniać warunki normy PN – EN 1401:1999.  

Uszczelka winna spełniać warunki normy EN – 681 -1  

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Budowę kanalizacji rozpocząć od najniŜszego punktu węzłowego. 

Układanie rur  oraz montaŜ studzienek naleŜy prowadzić w temperaturze otoczenia powyŜej + 5 ° C. 

Przed przystąpieniem do budowy przewodu kanalizacyjnego wykonawca winien: 

• przejąć od inwestora projekt trasy przewodu oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych 

• wyznaczyć w terenie miejsca składowania materiałów 

• zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków 

  i lokalizacja studzienek 

Wyrównywanie spadków rury, przez podkładanie pod nią kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne, rura wymaga podbicia na całej długości piaskiem. W miejscach złączy 

kielichowych naleŜy wykonać dołki montaŜowe / o głęb.ok.10 cm / Kształt i wielkość dołka 

montaŜowego musi zapewnić warunki czystości t.z.n. niedostawanie się piasku do wnętrza kielicha.  

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłoŜu całkowicie odwodnionym i z 

wyprofilowanym dnem - zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Po zakończeniu prac montaŜowych przeprowadzić próby szczelności przewodu na eksfiitrację wody z 

przewodu oraz na infiitrację wody gruntowej do przewodu.  Próby prowadzić zgodnie  z normą  

PN - 92/ B -10735  oraz  PN - EN 1610: 2001 w obecności przedstawiciela eksploatatora. 

 
6.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.  

Elementy betonowe studzienek wykonać z betonu wibroprasowanego B45,  wodoszczelnego W8,  

mrozoodpornego – 150  i nasiąkliwości do 1,5 %.   

Ostatni krąg od dołu w studzience z kręgów Ŝelbetowych winien posiadać dno, zbrojone siatką 

zbrojeniową dn 10. W dnie studni uformować kinetę przepływową z betonu B – 150.   

W celu dopasowania kręgów do wysokości terenu zastosować pierścienie z felcem.  

Otwór wieńczy-przykrywa z włazem Ŝeliwnym zamykanym na zamek. Elementy prefabrykowane 

łączone pomiędzy sobą wykonać przy pomocy uszczelek z gumy wulkanicznej zgodnie z EN 681 -1.  

W studzienkach zamontować stopnie złazowe studzienek odległości co 30,0 cm. 

Ściany studni  z zewnątrz zabezpieczyć izolacją bitumiczną ( na gorąco)  Bitozolem  2R + 2Pg. 

 W miejscach przejść rurami z PVC  przez ściany betonowe studzienek naleŜy stosować 

zintegrowaną kształtkę posiadającą uszczelkę z gumy wulkanicznej zgodnie z EN 681 – 1. 

Uszczelnianie przejścia pomiędzy betonem a rurą z PCV przy pomocy sznura smołowego jest 

niedopuszczalne.  

Studzienki sytuować  na  30,0 cm warstwie wyrównawczej piasku oraz w obsypce piaskowej 

zagęszczonej po bokach warstwami co 20,0 cm.  
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6.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW 

Po zakończeniu prac montaŜowych przeprowadzić próby szczelności przewodów na eksfiitrację wody 

z przewodu oraz na infiitrację wody gruntowej do przewodu. Próby prowadzić zgodnie   

z normą PN - 92/ B -10735  oraz  PN - EN 1610: 2001 w obecności przedstawiciela eksploatatora. 

 

6.4. ROBOTY ZIEMNE DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ 

Studzienki kanalizacyjne wykonywać w wykopach jamistych. 

Pozostałe wytyczne robót ziemnych patrz punkt 6.3. niniejszego opracowania oraz rysunek nr 09-IS. 

 

6.5. OGÓLNE WYTYCZNE DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNE J . 

Wszystkie roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej naleŜy wykonać zgodnie  : 

■  z warunkami technicznymi budowy wydanymi przez uŜytkowników, normy i przepisy; 

■  z zachowaniem obowiązujących przepisów p.poŜ. i BHP;   

■  pod nadzorem ich uŜytkownika;  

■  zasilanie placu budowy w wodę leŜy w gestii wykonawcy;  

■  odcinki sieci przeznaczone do budowy winny być przekazane wykonawcy protokolarnie; 

■  przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić pisemnie eksploatatora sieci  

    kanalizacyjnej oraz inne zainteresowane instytucje i uŜytkowników, których przewody  znajdują  

    się w pobliŜu projektowanej trasy budowanej kanalizacji o terminie rozpoczęcia robót; 

■  po wykonaniu przekopów kontrolnych, roboty w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym 

    uzbrojeniem prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela uŜytkownika tego uzbrojenia; 

■  ewentualne zmiany i uzupełnienia wynikłe w czasie wykonawstwa powinny być ujęte  

    w dokumentacji powykonawczej; 

■  zasypanie wykonanego odcinka sieci poprzedzić odbiorem stanu technicznego przez operatora  

    sieci oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

 

 

7.  SKRZYśOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI WOD. – KAN.   

    Z ISTNIEJĄCYM  UZBROJENIEM. 

Prace związane z budową kanałów kanalizacyjnych w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z istniejącymi 

urządzeniami naleŜy prowadzić pod nadzorem eksploatatora danego urządzenia. 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać przekopy kontrolne 

celem ustalenia jego dokładnej lokalizacji. 
W miejscach kolizji wykonać zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami: 

► dla urządzeń energetycznych według norm PN- 75/ E- 05100, PN-76! E – 05125 i PN-76/8984-17 
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► dla urządzeń gazowych według Dz. U. nr 139 poz. 686 z 1995 r 

► dla urządzeń wodociągowych według Dz.Bud. nr 20 poz.72 z 14.08.1963 r 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej naleŜy przeprowadzić odbiór wykonanych 

robót zgodnie z ustalonymi procedurami i Specyfikacjami technicznymi oraz przy współudziale 

przedstawiciela eksploatatora sieci. Wykonawca przekazuje wykonane roboty przyszłemu 

uŜytkownikowi na podstawie wcześniej wykonanych odbiorów: 

— robot zanikających i ulegających zakryciu; 

— robót częściowych; 

— odbioru ostatecznego. 

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

— powykonawczą dokumentację projektowa poprawioną i uzupełnioną; 

— dokumentację powykonawczą geodezyjną wraz z kopią mapy zasadniczej; 

— dane geotechniczne kategorii gruntu oraz poziomu wód gruntowych 

— certyfikaty i atesty stosowanych materiałów; 

— wyniki pomiarów, badań kontrolnych, dziennik budowy i księgę obmiaru; 

—  oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu min. trzyletniej gwarancji na wykonane roboty. 
 
9. WARUNKI  BHP 

•  Wszelkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporz. Min. lnfrast. z dn. 06.02.03 r  w sprawie   

   bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 

•  Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania Planu  

   Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozp. Min. lnfrast. z dnia 23.06.03 r  

    (Dz.U. nr 120/03 poz. 116 par.) 

•  Przed przystapieniem do wykonywania robót kierownik budowy winien przeszkolić podległych 

   sobie pracowników w zakresie BHP na stanowisku pracy. 

•  Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni  

   o zagroŜeniu wynikającym z uszkodzenia istniejących sieci podziemnych. 


