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SPIS RYSUNKÓW  

 
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 

PROJEKT TECHNOLOGICZNY 

1 Plan sytuacyjny R-PW-SM-W-01-0A 1:500 

2 Profil: RT osadu z ob. 11 R-PW-SM-T-01-0A 1:100/500 

3 Profil: KS odciek z pras R-PW-SM-T-02-0A 1:100/500 

4 Profil: Rurociąg osadu wst. z kom. KZE do bud. 12 R-PW-SM-T-03-0A 1:100/500 

5 Profil: Rurociąg osadowy z WKF[2a,2b]do kom.KZE R-PW-SM-T-04-0A 1:100/500 

6 Profil: Spust wód nadosadowych ze zb. ob. 10 R-PW-SM-T-05-0A 1:100/500 

7 Profil: RT-7 przepompowni lokalnej ob. nr7 R-PW-SM-T-06-0A 1:100/500 

8 Profil: KS-7 kanalizacja lokalna R-PW-SM-T-07-0A 1:100/500 

9 Profil: Osad nadmierny z kom. KZF do bud.12 R-PW-SM-T-08-0A 1:100/500 

10 Profil: Osad nadm. zag. z bud. nr 12 do zb. nr 6/1 R-PW-SM-T-09-0A 1:100/500 

11 Profil: Osad nadm. zag. z bud. nr 12 do zb. nr 6/2 R-PW-SM-T-10-0A 1:100/500 

12 Profil: Osad z WKF do KZF R-PW-SM-T-11-0A 1:100/500 

13 Profil: Powietrze złowonne ze zb.osadu ob6 do biof. R-PW-SM-T-12-0A 1:100/500 

14 Profil: Wodociąg z bud wielofukc. ob 1.i hydrantu R-PW-SM-T-13-0A 1:100/500 

15 Profil: Osad wstępny z bud 12 do zb. ob.6 R-PW-SM-T-14-0A 1:100/500 

16 Profil: Osad zmieszany ze zb. ob. 6 do bud. ob. 12 R-PW-SM-T-15-0A 1:100/500 

17 Profil: Osad zmieszany do fermentacji ze zb.6 R-PW-SM-T-16-0A 1:100/500 

18 Profil: Kanalizacja sanitarna  przekładka R-PW-SM-T-17-0A 1:100/500 

19 Profil: Przelew ze zb. 8 i spust ze zb 10 R-PW-SM-T-18-0A 1:100/500 

20 Profil: Gazociąg z węzła tłocznego ob.5.3 do bud 12 R-PW-SM-T-19-0A 1:100/500 

21 Profil: Rurociąg wód nadosadowych ze zb. 6 R-PW-SM-T-20-0A 1:100/500 

22 Profil: Woda technologiczna do bud 12 R-PW-SM-T-21-0A 1:100/500 

23 Profil: Woda technologiczna przekładka przy bud 1 R-PW-SM-T-22-0A 1:100/500 

24 Profil: Gazociąg gazu surowego R-PW-SM-T-23-0A 1:100/500 

25 Profil: Gazociąg gazu oczyszcz.  z ob. 5.2 do ob. 5.1 R-PW-SM-T-24-0A 1:100/500 

26 Profil: Rurociąg skroplin pogazowych R-PW-SM-T-25-0A 1:100/500 

26 
Profil: Rurociąg skroplin pogaz. ze skraplaczy 
sieciowych os1 i 2 

R-PW-SM-T-26-0A 1:100/500 

27 Profil: Rurociąg flotatu  przy piaskowniku nr 1 R-PW-SM-T-27-0A 1:100/500 

28 Profil: Rurociąg flotatu  przy piaskowniku nr 2 R-PW-SM-T-28-0A 1:100/500 

29 Odwadniacze sieciowe na sieci gazowej R-PW-SM-T-29-0A - 
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1. ZAMAWIAJĄCY, INWESTOR I UŻYTKOWNIK 

 
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 
65-120 Zielona Góra, 
ul. Zjednoczenia 110 a 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa RR/RI-11/TS-18/2014 

 Mapa do celów projektowych terenu inwestycji, skala 1:500, 

 Opinia geotechniczna pod rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Łężycy opracowana przez 
GEOEKO w kwietniu 2015 r., 

 Uchwała nr XXXI Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22.10.2012 w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 „Prawo wodne” z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz.U. z 2010 nr 137 poz. 924), 

 Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 
ścieków miejskich (91/271/EEC), 

 Komentarz ATV-DVWK do A131P i do A210P „Wymiarowanie jednostopniowych 
oczyszczalni ścieków z osadem czynnym oraz sekwencyjnych reaktorów porcjowych 
SBR”, Niemiecki Zbiór Reguł ATV  wydanie polskie Warszawa 2002r., 

 Wytyczna ATV-DVWK A198 Dane wejściowe do wymiarowania instalacji kanalizacyjnych 
i oczyszczalni ścieków”, kwiecień 2003. 

 Wyniki analiz ścieków surowych z 2011, 2012 i 2013  dostarczone przez Zamawiającego, 

 Raporty z pomiaru ilości ścieków odpływających z oczyszczalni z lat: 2011 – 2013 
dostarczone przez Zamawiającego, 

 pełna koncepcja instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz 
układem kogeneracji na oczyszczalni ścieków dla m. Zielona Góra opracowana przez 
E.Corax w czerwcu 2014 r., 

 Rozpoznanie terenu - wizje lokalne. 

 Informacje uzyskane od Zamawiającego. 

 Projekt Budowlany opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we 
Wrocławiu Sp. z o.o. w grudniu 2015 r., 
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy br. technologicznej dla sieci 

międzyobiektowych wchodzących w skład projektu wykonawczego instalacji fermentacji osadów wraz z 
wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji na oczyszczalni ścieków dla m. Zielona Góra.  
W opracowaniu przedstawiono rozwiązania br. technologicznej, zestawienie podstawowego uzbrojenia, 
oraz wytyczne branżowe. 
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH 

 

4.1. Kanalizacja technologiczna ,sanitarna  

 
Ścieki z nowoprojektowanych obiektów i budynków na terenie oczyszczalni odprowadzane będą 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej i dalej do lokalnej przepompowni ,obiektu nr 7 .następnie ścieki 
tłoczone będą do istniejącej sieci lokalnej i w konsekwencji trafiać będą na początek ścieżki ściekowej 
oczyszczalni. Sieci kanalizacyjne wykonane będą z rur kielichowych PVC-U DN, 200  z rdzeniem litym. Na 
kanałach zaprojektowano studzienki inspekcyjne. Studzienki wykonane będą z elementów 
prefabrykowanych betonowych łączonych na uszczelki gumowe oraz tworzywowe . Średnica 
zastosowanych studzienek wynosi DN 1200 i 425. Każda ze studni włazowych wyposażona będzie w 
stopnie złazowe. W miejscach przejść rurami przez ściany studzienek, zastosowane będą wstawki 
studzienkowe, montowane osiowo do kanału.  
Włazy kanałowe DN 600 ,klasy D400 w nawierzchniach, terenach zielonych Klasy B. 
Długości projektowanych kanałów grawitacyjnych w zakresie opracowania wynosić będą : 
 
Kanały: 
[7]P-7- s7.10   – L= 112,7 m  ,PVC DN 200 
[17]Sistn1- Sistn2  – L=  24,20, PVC DN 250 
[2]ZBF-8- B8.6   – L= 72,9 m, PVC DN 200 
[2]s8.2- w8.2.2   -L= 22,3 m, PVC DN 200 
razem : 
PVC DN 250 L= 24,2 m 
PVC DN 200 L= 207,9 m 
 
Studnie: 
-typowe żelbetowe ,prefabrykowane DN 1200 kpl – 12 kpl 
-tworzywowe DN 425– 3 kpl 
 
Przebieg projektowanych kanałów pokazano na planie sytuacyjnym terenu oczyszczalni rys. nr 1 zaś 
zagłębienia , spadki na profilach podłużnych kanałów. 
 

4.2. Sieć wodociągowa  

 

 
W celu doprowadzenia wody do nowoprojektowanych obiektów przewiduje się rozbudowę 

wewnętrznej sieci wodociągowej i włączenie w istniejący wodociąg DN 90. Sieć istniejąca będzie spięta z 
nowoprojektowaną na wysokości węzła nr wo1. 
 
Rurociągi nowoprojektowanej sieci wodociągowej będą wykonane z rur PE100,Dy90,SDR 11 . 
Armatura, korpus zasuwy z żeliwa szarego, wewnątrz i zewnątrz epoksydowe wrzeciona ze stali 
nierdzewnej, klin z żeliwa gumowany. 
Zmiany kierunków wodociągu do 10

0
  realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE [w 

granicach dopuszczalnych przez producenta ,zazwyczaj Rmin = 50D a powyżej poprzez kształtki 
segmentowe. 
Nad wykonanym rurociągiem ułożona będzie taśma ostrzegawcza lokalizacyjna z PE o szer. 200 mm z 
wkładką metalową. Taśma ułożona będzie na wysokości 30 cm nad rurociągiem. 
Długości wodociągu wynosić będą : 
 
rurociąg  PE100,Dy90,SDR11 
[13]wo1-wo8 ,L= 95.0m,Wo7-Hp L =74,5 m 
uzbrojenie: 
zasuwa kołnierzowa DN 80,PN16 ,klinowa miękkouszczelniająca ,z osprzętem do zabudowy podziemnej 
 – 2 kpl. 
kolana segmentowe PE100,Dy90,SDR11,90

0
 – 6 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy90,SDR11,60
0
 – 1 kpl 

trójnik równoprzelotowy PE100,Dy90/90 ,SDR11 – 1 kpl 
tuleja kołnierzowa PE DN80/90 z luźnym kołnierzem – 2 kpl 
trójnik redukcyjny  kołnierzowy DN 200/80 – 1 kpl 
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tuleja kołnierzowa PE DN200/225 z luźnym kołnierzem – 2 kpl 
hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą odcinającą i kolanem ze stopką na trylince. 
 

4.3. Sieć wodociągowa [woda technologiczna]  

 
W celu doprowadzenia wody technologicznej [ ścieki oczyszczone] do nowoprojektowanych 

obiektów przewiduje się rozbudowę wewnętrznej sieci wodociągowej i włączenie w istniejący wodociąg DN 
225. Sieć istniejąca będzie spięta z nowoprojektowaną na wysokości węzła nr WT1. 
Rurociągi nowoprojektowanej sieci wodociągowej będą wykonane z rur PE100,Dy110,SDR 11 . 
Armatura, korpus zasuwy z żeliwa szarego, wewnątrz i zewnątrz epoksydowe wrzeciona ze stali 
nierdzewnej, klin z żeliwa gumowany. 
Zmiany kierunków wodociągu do 10

0
  realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE [w 

granicach dopuszczalnych przez producenta ,zazwyczaj Rmin = 50D a powyżej poprzez kształtki 
segmentowe. 
Nad wykonanym rurociągiem ułożona będzie taśma ostrzegawcza lokalizacyjna z PE o szer. 200 mm z 
wkładką metalową. Taśma ułożona będzie na wysokości 30 cm nad rurociągiem. 
Długości wodociągu wynosić będą : 
 
rurociąg  PE100,Dy110,SDR11 
[21]WT1-WT B12 ,L= 67,5 m 
 
uzbrojenie: 
zasuwa kołnierzowa DN 100,PN16 ,klinowa miękkouszczelniajaca ,z osprzętem do zabud. podziemnej 
 – 1 kpl. 
kształtki: 
kolana segmentowe PE100,Dy110,SDR11,90

0
 – 1 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy110,SDR11,60
0
 – 2 kpl 

 
tuleja kołnierzowa PE DN100/110 z luźnym kołnierzem – 1 kpl 
trójnik redukcyjny  kołnierzowy DN 200/100 – 1 kpl 
tuleja kołnierzowa PE DN200/225 z luźnym kołnierzem – 2 kpl 
 
 
rurociąg  PE100,Dy225,SDR11- przekładka przy bud.1 
[22]WTp1-WTp3 ,L= 23.0 m 
 
kształtki: 
kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR11,90

0
 – 3 kpl 

 

4.4. Rurociągi  tłoczne  

W zakresie niniejszego opracowania rurociągi stricte tłoczne to rurociągi z dwóch przepompowni. 
Przepompowni lokalnej ścieków sanitarnych  obiekt nr 7 oraz przepompownia osadu  obiekt nr 11. 
 
Długości rurociągu RT-7 wynosić będą : 
 
rurociąg  PE100,Dy225,SDR17 
[6]W7.1 – S7-ist  ,L= 211,0 m 
 
kształtki: 
kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,60

0
 – 2 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,45
0
 – 5 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,30
0
 – 4 kpl 

tuleja kołnierzowa PE DN200/225 z luźnym kołnierzem – 1 kpl 
 
Długości rurociągu RT-11 wynosić będą : 
rurociąg  PE100,Dy90,SDR17 
[1]P-11 – KZ-F1  ,L= 104,1 m 
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kształtki: 
kolana segmentowe PE100,Dy90,SDR17,60

0
 – 1 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy90,SDR17,45
0
 – 10 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy90,SDR17,30
0
 – 1 kpl 

tuleja kołnierzowa PE DN80/90 z luźnym kołnierzem – 1 kpl 
 

4.5. Rurociągi technologiczne [osadowe] 

 
W celu połączenia poszczególnych obiektów technologicznych przewiduje się układ rurociągów 

międzyobiektowych. Rurociągi wykonane będą z rur PE100 Dy 225-90, , z kształtkami i łącznikami w 
zależności od materiału.  
Długości rurociągów ścieków i osadów wynosić będą  odpowiednio: 
 
Rurociąg osadu wstępnego z komory KZE do budynku nr 12 
[3]KZ-E2- B12.1  L= 121,4 m 
[3]kz12 – KT  L= 14,9 m 
rura :PE100,Dy160,SDR 17 
kształtki: 
kolana segmentowe PE100,Dy160,SDR17,60

0
 – 1 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy160,SDR17,45
0
 – 4 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy160,SDR17,30
0
 – 1 kpl 

komora  zasuw kZ12 – w projekcie obiektu  nr 12 
 
Rurociąg osadowy z WKF[2a i 2b] do komory KZE 
[4]KZ-E1- w2.10  L= 167,8 m 
rura :PE100,Dy225,SDR 17 
ksztaltki: 
kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,60

0
 – 2 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,45
0
 – 5 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,30
0
 – 2 kpl 

 
Spust wód nadosadowych ze zbiornika  obiektu nr 10 
[5]ZB-10.2.  L= 2,4 m 
rura :PE100,Dy225,SDR 17 
 
Osad nadmierny z komory KZF do budynku 12 
[8]KZ-F2- B12.2  L= 156,5 m 
rura :PE100,Dy160,SDR 17 
ksztaltki: 
kolana segmentowe PE100,Dy160,SDR17,60

0
 – 1 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy160,SDR17,45
0
 – 8 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy160,SDR17,30
0
 – 1 kpl 

 
Osad nadmierny zagz bud nr 12 do zb. nr 6/1 
[9]B12.3-ZB-6.1  L= 50,0 m 
rura :PE100,Dy110,SDR 17 
ksztaltki: 
kolana segmentowe PE100,Dy110,SDR17,45

0
 – 4 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy110,SDR17,30
0
 – 1 kpl 

 
Osad nadmierny zagz bud nr 12 do zb. nr 6/2 
[10]B12.4-ZB-6.2  L= 55,0 m 
rura :PE100,Dy110,SDR 17 
ksztaltki: 
kolana segmentowe PE100,Dy110,SDR17,45

0
 – 4 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy110,SDR17,30
0
 – 1 kpl 

 
Osad z WKF do KZF 
[11]w3.1-KZ-F.3  L= 163,0 m 
rura :PE100,Dy225,SDR 17 
ksztaltki: 
kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,60

0
 – 1 kpl 
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kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,45
0
 – 6 kpl 

kolana segmentowe PE100,Dy225,SDR17,30
0
 – 1 kpl 

 
Osad wstępny z bud 12 do zb ob.6/3 
[14]B12.5-ZB-6.3  L= 11,9 m 
rura :PE100,Dy110,SDR 17 
ksztaltki: 
kolana segmentowe PE100,Dy110,SDR17,30

0
 – 2 kpl 

 
Osad zmieszany ze zb.ob.6 do bud .ob.12 
[15]ZB-6.4- B-12.6  L= 22,3 m 
rura :PE100,Dy160,SDR 17 
ksztaltki: 
kolana segmentowe PE100,Dy160,SDR17,90

0
 – 1 kpl 

 
Osad zmieszany do fermentacji ze zb.6 
[16]ZB-6.5- B-12.7  L= 21,0 m 
rura :PE100,Dy160,SDR 17 
ksztaltki: 
kolana segmentowe PE100,Dy160,SDR17,90

0
 – 2 kpl 

 
Rurociąg flotatu przy piaskowniku nr 1 
[27]Pias1-OW1 L= 52,0 m 
rura :stal DN 150,[0H18N9] preizolowana [150/Dz250]z wkładem grzejnym 30w/mb 
kształtki: 
kolana hamburskie D1.5 DN 150,[0H18N9],90

0
 – 3 kpl 

 
Rurociąg flotatu przy piaskowniku nr 2 
[28]Pias2-OW2 L= 9,0 m 
rura :stal DN 150,[0H18N9] preizolowana[150/Dz250] z wkładem grzejnym 30w/mb 
kształtki: 
kolana hamburskie D1.5 DN 150,[0H18N9],90

0
 – 2 kpl 

 
Rurociąg wód nadosadowych ze zb 6 
[20]sp6-Sist3  L= 14,5 m 
rura :PVC,DN160,S8 
tuleja kanalizacyjna DN160 - 1 kpl 
 

4.6. Rurociągi gazowe 

 
Powietrze złowonne ze zb. osadu ob. 6 do biof. 
[12]p1-p8  L= 96,6 m 
rura :PE100,Dy225,SDR 17 
ksztaltki: 
odgał. siodłowe DN 225/1/2” z  gw – 1 kpl [zgrzane na godzinie 6-tej] 
zawór kulowy gw/gz DN 15 
studnia żelbet DN1000,pokrywa z włazem DN 600 typ lekki 
 
Gazociąg z węzła tłocznego ob. 5.3 do bud 12 
[19]g1-sg  L= 29,0 m 
rura :PE100,Dy125,SDR 17 
tuleja PE100,Dy125/100  z luźnym kołnierzem  - 2 kpl 
odwadniacz sieciowy os2[ wg rys 29] – 1 kpl 
 
Gazociąg gazu surowego 
[23]WKF2b-gs6  L= 33,0 m 
rura :PE100,Dy160,SDR 17 
tuleja PE100,Dy160/150  z luźnym kołnierzem  - 2 kpl 
odwadniacz sieciowy os1[ wg rys 29] – 1 kpl 
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Gazociąg gazu oczyszczonego zob.5.2-do ob. 5.1 
[24]go1-go3  L= 8,0 m 
rura :PE100,Dy160,SDR 17 
 
Rurociąg skroplin pogazowych z  studni ob. 5.1 
[25]5.1-s7.3  L= 21,0 m 
rura :PE100,Dy63,SDR 17 
 
Rurociąg skroplin pogazowych z odwadniaczy sieciowych os1 i 2 do studni ob. 5.1 
[26]5.1-os2 ,od4-os1 L= 20,5 m 
rura :PE100,Dy63,SDR 17 
 
Uwaga: 
Zestawienia uzbrojenia ,długości kanałów i rurociągów w tym opracowaniu obejmują jedynie odcinki do 
granicy opracowania. 
Reszta podejść pod obiekty uwzględniona jest w rysunkach i zestawieniach materiałowych technologii 
poszczególnych obiektów. 
 

4.7. Renowacja istn. studni kanalizacyjnych 

 W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać renowację studni na odcinku od miejsca 
włączenia rurociągu tłocznego z projektowanej przepompowni lokalnej S7istn (obiekt nr 7) do istniejącej 
przepompowni lokalnej, obiekt nr 32. 
Będą  to cztery studnie klasyczne żelbetowe na kanale PVC DN 355. Renowacja polegać będzie na 
wymianie włazów DN 600 klasy D na nowe ,stopni włazowych na nowe w otulinie z PVC  oraz likwidacji 
wżerów  w betonie studni masami renowacyjnymi. 
 

5. Wytyczne wykonania projektowanych sieci  

 

5.1. Wykopy 

 
Zakłada się wykonanie wykopów pod rurociągi i kanały w formie wykopów otwartych, wąsko-

przestrzennych o ścianach pionowych obudowanych.  
Wykopy pod projektowane sieci należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego do poziomu ok.20 
cm wyższego od projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć przez 
wykop ręczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno być równe i 
wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi na profilach rurociągu. 
Odspojony grunt przewiduje się odkładać i składować wzdłuż wykopu. Ta część urobku, która nadaje się 
do zasypki, po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub żwirem, zostanie użyta do zasypki wykopów. 
Część urobku nie nadająca się do zasypki, m.in. zawierająca kamienie, a także nadmiar ziemi po 
zasypaniu wykopów zostaną wywiezione na miejsce wskazane przez Inwestora w trakcie realizacji 
inwestycji. 
Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować element obudowy wg 
normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących 
warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować 
bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem 
odłamu dla każdej kategorii gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a 
czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. 
W rejonach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym pokazanym na planie geodezyjnym lub na 
profilach wykopy należy wykonywać wyłącznie ręcznie.  
Do robót opisanych powyżej zastosowanie ma norma PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
Ponadto wykopy pod przewody z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w 
normie branżowej ,ustanowionej przez Instytut Kształtowania Środowiska : BN-83/8836-01”Przewody 
podziemne .Wymagania i badania przy odbiorze „ obowiązującej od dnia 1.07 1984 w powiązaniu z PN-
86/B-02480 ”Grunty budowlane Podział ,nazwy symbole i określenia „ 
Pod rurociągi na całej ich długości przewiduje się zastosowanie podsypki i obsypki piaskiem . 
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5.2. Odwodnienia wykopów 

Swobodne lustro wody gruntowej stabilizowało się na głębokości 2,0-2,2 m p.p.t., tj. na rzędnych 
61,9-62,0 m n.p.m. i jest to stan zbliżony do średniego. W stanach maksymalnych rzędne lustra wody 
mogą osiągać wartość 62,5 m n.p.m.Większość projektowanych sieci jest lokalizowana powyżej 
zwierciadła. 
W przypadku wystąpienia wód, odwodnienie wykonać jako powierzchniowe lub z wykorzystaniem 
igłofiltrów. 
 

5.3. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury  

 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający eksploatację. Każdorazowo wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczających. Dla każdego przypadku kolizji należy 
zapewnić nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodnić sposób wykonania zabezpieczenia. W 
miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych przed przystąpieniem do robót ziemnych 
należy wykonać przekopy próbne, celem zlokalizowania kabli.  
W miejscach skrzyżowań z kablem energetycznym, należy nałożyć połówkowe rury ochronne Arota o 
długości 3,0 m na istniejący kabel. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami kanałów 
należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. 
 

5.4. Próba szczelności rurociągów i kanałów  

 
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki należy  

przeprowadzić  próbę szczelności. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze 
wszystkich stron.  
Próbę szczelności rurociągów grawitacyjnych należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  
Próbę należy przeprowadzić zgodnie  z  warunkami  zawartymi w normach :  
- PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
Badanie szczelności przewodów ciśnieniowych należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód 
nie był nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 
1oC. 
Przewód należy badać na ciśnienie próbne: 
dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa: pp=1,5 pr lecz nie 
mniejsze niż 1MPa. 
dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr wyższym niż 1MPa; pp=pr+0,5 MPa 
dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi, w rurach 
ochronnych, kanałach zbiorczych i tunelach; pp=2pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 
Ciśnienie próbne pp całego przewodu niezależnie od średnicy, materiału przewodu i zastosowanych 
złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu 
roboczemu pr; pp=pr. 
Przewody bezciśnieniowe powinny być badane z użyciem wody. Ciśnienie próbne jest ciśnieniem 
wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub 
górnej studzience, przy czym ciśnienie to nie może być większe niż 50kPa i mniejsze niż 10kPa,.licząc od 
poziomu wierzchu rury. 
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6. Uwagi końcowe. 

 

 Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo uzgodnić termin rozpoczęcia robót i 

harmonogram prac z eksploatacją oczyszczalni. 

 Obiekty i rurociągi wykonać i zlokalizować zgodnie z projektem, 

 Wykonawca powinien przekazać użytkownikowi jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 
powykonawczej z naniesionymi zmianami, które wynikły w czasie realizacji ze szczególnym 
uwzględnieniem uzbrojenia podziemnego, 

 W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. 
Należy przerwać prace i zawiadomić Inwestora celem podjęcia odpowiednich decyzji przy 
równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, 

 Całość robót wykonać pod fachowym nadzorem zgodnie z „Warunkami Wykonawstwa i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych cz. II” oraz obowiązujący przepisami BHP. 

 

 


