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OPIS TECHNICZNY 

1. INWESTOR 
Inwestorem inwestycji jest „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. 
z o.o., ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra . 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa zawarta pomiędzy ZWiK w Zielonej Górze a firmą ANI PRO w 

Zielonej Górze, 

 aktualne matryce planów sytuacyjno-wysokościowych terenu 

projektowanej inwestycji w skali 1:500,  

 Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej RR-TS-

1/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. 

 wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z właściwymi instytucjami i 

właścicielami gruntów, 

 literatura fachowa. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz 

z odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej do posesji, na której zlokalizowane są 

budynki dwumieszkaniowe, zakończone korkami PVC o średnicy Ø160mm w 

ul. Sopockiej – dz. nr 817/32 w Zielonej Górze. 

Z projektowanej kanalizacji sanitarnej ścieki będą odprowadzane do proj. 

kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania i dalej do istn. kanalizacji 

w ul. Szosa Kisielińska. 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ulicy Sopockiej na dz. nr 

817/32 Zielonej Górze. 

Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysokościowym na rysunku w skali 1 : 500 (rys. nr 1) oraz w załączniku nr 2 

zawierającym zestawienia numerów działek, przez które przebiega trasa 

projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

5. OPIS OGÓLNY ROZWIĄZANIA  

Kanalizacja sanitarna na terenie objętym opracowaniem opiera się na 

grawitacyjnym układzie sieci.  

Kanał sanitarny zaprojektowano z rur z twardego (niespienionego) PVC 

łączonych kielichowo o średnicy  200 i 160.  

Poniżej podano łączne długości kanałów grawitacyjnych: 

 łączna długość kanałów grawitacyjnych 200 PVC      –  l =   42,0 m 
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 łączna długość odgałęzień 160 PVC              –  l =   14,0 m 

 ilość studni tworzywowych Ø600          – 4 szt. 

 

6. OPIS SZCZEGÓŁOWY  

6.1 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury o średnicy 200 

x5,9, 160x4,7 PVC jednorodne „lite” o sztywności  obwodowej min. SN8 (8 

kN/m2). 

Na trasie kanalizacji sanitarnej, w miejscach podłączania odgałęzień 

sanitarnych zaprojektowano studnie tworzywowe Ø600. 

Kanały zostały zaprojektowane ze spadkiem zabezpieczającym co najmniej 

utrzymanie minimalnych prędkości przepływów warunkujących 

samooczyszczenie się kanałów, lecz nie mniejszych niż: 

 dla kanałów sanitarnych o średnicy Ø 160  - i = 15 ‰, 

 dla kanałów sanitarnych o średnicy Ø 200 -  i = 5 ‰. 

Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów pozwolą na zachowanie 

strefy przemarzania oraz uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. 

Włączenie do proj. kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania, 

zaprojektowano na granicy działki 817/32. 

6.1 Studnie kanalizacyjne 

Na kanałach sanitarnych zaprojektowano studnie małogabarytowe o 

średnicy Ø600mm (rys. nr 3).  

Studnie tworzywowe muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w 

warunkach technicznych RR-TS-1/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. 

Ze względu na usytuowanie sieci kanalizacyjnej w drodze o znacznym 

pochyleniu należy jako zwieńczenie studni zastosować w studniach S1a – 

S3a żelbetowy pierścień odciążający i właz żeliwny D400, zaś na studni S4a 

zastosować teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający i właz 

żeliwny D400. Stosować włazy kanałowe (typ ciężki) producentów, którzy 

uzyskali certyfikat zgodności z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124, 

niewentylowane z wypełnieniem betonowym. Zastosowano kinety nastawne 

przepływowe o kącie 600 i 00 (studnia S4a i S1a) oraz z kinetą typu T.   

7. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI 

KANALIZACYJNEJ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

a) Skrzyżowania projektowanego kanału z gazociągiem  

Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem 

zaprojektowano zgodnie z PN-91/M-34501. Kanalizację sanitarną 

zaprojektowano, zachowując min. odległość pionową pomiędzy rurociągami 

0,3m. Odległości poziome sieci kanalizacyjnej od gazociągów zaprojektowano, 
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 

1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686). 

b) Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego kanału z kablami 
energetycznymi  

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi 

kablami energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i średniego 

napięcia rury ochronne o długości jednostkowej L = 3,0 m. 

Zbliżenia i skrzyżowana z kablami i słupami energetycznymi wykonać 

zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1. 

c) Skrzyżowania kanału z wodociągiem  

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym 

wodociągiem, przy odległościach pionowych mniejszych, niż 0,6 m, 

zaprojektowano rury ochronne na przewodzie wodociągowym zgodnie z PN-

92/B-01706. 

8. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW SANITARNYCH 
Kanalizacja powinna być poddana badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Kontrolę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN – EN 1610 – 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych przy wykorzystaniu ciśnień 

wody odpowiednio do ustalonych w normie ciśnień i czasów próbnych. 
 

Poszczególne odcinki w stanie odkrytym należy przedstawić do odbioru 

technicznego przed zasypaniem przez inspektora ZWiK. W trakcie odbioru 

należy przygotować wodną próbę szczelności oraz przedłożyć szkice polowe, 

analizę geodezyjną powykonawczą oraz dokumenty potwierdzające jakość 

zastosowanych materiałów. 

Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego sieci 

kanalizacji sanitarnej jest uzyskanie pozytywnej oceny inspekcji kanałów 

kamerą TV po jego zasypaniu. Przegląd inspekcji kanału kamerą TV 

wykonuje „ZWiK” Sp. Z o.o. w ustalonym wcześnie terminie. W przypadku 

wykazania w wyniku przeprowadzonej inspekcji wad i usterek w systemie, 

ponowny przegląd, celem sprawdzenia ich usunięcia zostanie wykonany 

odpłatnie na zlecenie Wykonawcy. 
 

9. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

W przypadku pojawienia się wody gruntowej, przewiduje się prowadzenie 

stałego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopów.  

Projektuje się następujące sposoby odwodnienia wykopów: 

 Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp na dnie wykopu. 

Wydajność pomp do 10,0 l/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego 

wyprofilowania dna wykopu.  
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 Odwodnienie igłofiltrami, ułożonymi dwustronnie w odległości, co 1,0 

m, w układzie jednopiętrowym. Wydajność z jednego igłofiltra przy 

piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajność ze 100 m 

odwodnienia wynosi 30-40 m3/h.  

Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach: 

 przy wyższym poziomie wód gruntowych poprzez zagęszczenie 

rozstawu igłofiltrów, 

 przy niższym poziomie wód gruntowych – poprzez rzadsze 

rozstawienie igłofiltrów, 

 w przypadku braku wody gruntowej – nie stosowanie igłofiltrów. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących 

warunków gruntowo-wodnych. 

10. WYKOPY I SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODÓW 

Rury PVC należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym 

(szalunki drewniane rozporowe), lub profilować skarpy do kąta ścinania 

gruntu. 

Pod rurami jak i kinetą studzienki należy wykonać podsypkę  z piasku 

zagęszczoną grubości 10 cm. Tam gdzie podłoże jest piaszczyste oraz: 

 nie występują cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie jest zmrożony, 

 nie występują ostre kamienie lub inne przedmioty mogące uszkodzić rurę 

nie ma konieczności wykonywania podsypki i rury ułożyć bezpośrednio na 

wyrównanym podłożu rodzimym (istniejący grunt piaszczysty) z ręcznym 

wyprofilowaniem dna wykopu. W pozostałych przypadkach wykonać 

podsypkę z piasku o grub. 10 cm.  

Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub 

podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć do 15 cm. Jeżeli 

wykop zostanie przegłębiony to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie 

ławy żwirowej o wysokości 0,2 m (po zagęszczeniu). 

Obsypkę rurociągów należy wykonać gruntem rodzimym (w przypadku, gdy 

grunt jest piaszczysty) lub piaskiem przywiezionym na teren budowy 

natychmiast po odbiorze przeprowadzonym przez ZWiK w Zielonej Górze. 

Obsypka powinna być wykonywana do momentu uzyskania grubości 

warstwy 0.2 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała część 

wykopu może być wypełniona materiałem rodzimym. Zasypka musi być tak 

wykonana, aby spełniała wymagania stanu struktury nad rurociągiem 

(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów rolnych). Zagęszczanie 

podsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 10 cm. 

Grunt rodzimy może być użyty do wykonania podsypki i obsypki w strefie 

posadowienia rury o ile spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 
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 nie zawiera cząstek większych niż 20mm, 

 nie zawiera grud większych niż 20mm, 

 nie jest materiałem zmrożonym, 

 nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków, 

drewna); 

 jest materiałem podatnym na zagęszczanie. 

Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu  pierwotnego.  
 
Kładki 

W miejscach istniejących ciągów pieszych przewidzieć kładki dla pieszych. 

11. UWAGI KOŃCOWE 

1. Rurociągi PVC układać zgodnie z warunkami montażu podanymi w opisie 

technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur. 

2. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze 

szczególnym uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzenia 

robot ziemnych. 

3. Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

4. Przed zasypaniem sieć zainwentaryzować geodezyjnie. 

5. Całość robót wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami RR-

TS-1/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. wydanymi przez ZWiK Zielona Góra 

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

6. W razie zaistnienia trudności w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 

należy powiadomić autora projektu. 

Opracowała: 

mgr inż. Anita Nowak 
 


