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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi zlecenie Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Zielonej Górze na opracowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
tłocznym wraz z odgałęzieniami do granic posesji przy ul. Batorego w Zielonej Górze.”    
 
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Batorego w Zielonej Górze. 
  
3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
Branża sanitarna: kanalizacja sanitarna. 
 
4.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 
[1] Wizja lokalna w terenie. 
[2] Warunki techniczne na budowę kanalizacji ogólnospławnej wydane przez ZWIK Sp. z o.o. w Zielonej 

Górze. 
[3] Umowa z Inwestorem 
[4] Aktualna  mapa  sytuacyjna – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
[5] Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r., (Dz. U. z 2018r. nr poz.1202, 1276, 1496, 1669) 
[6] Przeprowadzona wizja lokalna terenu wg ustalonej trasy projektowanych sieci, uzgodnionych z 

właścicielami i użytkownikami terenu. 
[7] Aktualnie obowiązujących normy i przepisy. 

 
5.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie, zlokalizowany jest przy ul. Batorego w Zielonej 
Górze, w północnej części miasta Zielona Góra, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. 
Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie podziemne: 
- sieci elektroenergetyczne, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieci gazowe, 
- sieci teletechniczne, 
- sieć ciepłownicza.  

Wysokość terenu na obszarze objętym opracowaniem zawarta jest w granicach rzędnych 84,00 ÷ 
88,50m n.p.m.  

Szczegółowe warunki geologiczne zostały określone w Dokumentacji Geotechnicznej wykonanej 
przez Pracownię Projektową GEOEKO z Zielonej Góry dla danej inwestycji. Według w/w dokumentacji 
geotechnicznej wierzchnią warstwę geotechniczną stanowią nasypy niebudowlane i glebę, kolejną warstwę 
geotechniczną stanowią gliny piaszczyste i glina pylasta. Trzecią warstwę geotechniczną stanowią 
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wodnolodowcowe piaski średnie. Badanie były wykonywane w czasie suszy hydrologicznej - nie stwierdzono 
występowania wody w wykonanych odwiertach.   

 
6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE. 
Na podstawie wydanych warunków technicznych przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
w Zielonej Górze należy wykonać: 
- kanalizację sanitarną grawitacyjną wraz z odgałęzieniami od posesji w granicach pasa drogowego, 
- tłocznię ścieków (wg. odrębnego opracowania), 
- kanalizację sanitarną ciśnieniową, 
- wymianę włazów na istniejących studniach kanalizacyjnych za studnią rozprężną.  

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S8 do tłoczni ścieków P1 należy wykonać  
z wykorzystaniem rozkopu wąskoprzestrzennego. W miejscu lokalizacji kolektora tłocznego równolegle  
do kanału grawitacyjnego można wykonać wspólny wykop dla montażu obu kolektorów kanalizacyjnych 
(grawitacyjnego i tłocznego). Technologię robot bezwykopowych należy zastosować na odcinkach kanału 
tłocznego biegnącego wzdłuż ścieżki rowerowej (odcinek Z3 do SR) – kanał tłoczny został zlokalizowany  
po między ścieżką rowerową a przydrożnym rowem. Ponadto na odcinkach Z9 do Z10 i Z4 w kierunku Z5 
przejścia bezwykopowe należy wykonać w rurach osłonowych. Na rurociągu tłocznym w oznaczonych 
miejscach (zgodnie z rysunkami) należy wykonać układy rewizyjny wyposażony w zasuwy nożowe.     
Włączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej należy wykonać po przez istniejącą studnię 
oznaczoną na planie zagospodarowania symbolem „Si” zlokalizowanej na istniejącym kolektorze 
grawitacyjnym Dn 200mm. Za studnią rozprężną na długości ok. 250m po trasie istniejącej kanalizacji należy 
wykonać wymianę istniejących włazów na studniach kanalizacyjnych na włazy z biofiltrami. Projekt 
wykonawczy wykonano w oparciu o system rur tworzywowych kanalizacyjnych przeznaczonych  
do przepływu grawitacyjnego z PVC w zakresie średnic: mm imm, układane w ziemi o klasie 
wytrzymałości SN8,0 oraz w oparciu o system rur tworzywowych kanalizacyjnych przeznaczonych  
do przepływu ciśnieniowego z PE-HD klasy PE100, SDR17 w zakresie średnicy mm.  

W celu realizacji projektowanej inwestycji przewidziano wykonywanie robót ziemnych w technologii 
tradycyjnej rozkopem wąsko przestrzennym z wykorzystaniem szalunków systemowych, oraz w technologii 
bezwykopowej.  

Dla potrzeb sporządzenia niniejszego projektu wszystkie urządzenia i materiały zostały dobrane  
w oparciu o konkretne marki, znaki towarowe lub katalogi producentów i służą one do określenia standardów  
i właściwości użytkowych.  

Mogą one zostać zastąpione urządzeniami i materiałami równoważnymi, nie gorszymi niż wskazane  
w projekcie, oraz mającymi odpowiednie atesty i aprobaty.  

Zastosowane równoważne urządzenia i materiały muszą spełniać założenia projektowe. Wszelkie 
przyjęte rozwiązania systemowe muszą być jednorodne i spełniać wskazaną w projekcie skuteczność 
działania.  

Wszelkie roboty montażowe, składowanie oraz transport, wykonać zgodnie z wytycznymi danych 
producentów.  
 
Uwaga! : 
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za ujawnione w trakcie realizacji robót niezinwentaryzowane  
uzbrojenie  terenu  znajdujące się  na  trasie projektowanych sieci. 
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6.1 Roboty ziemne. 
Zewnętrzne sieci kanalizacyjne montować w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach istniejącego 
uzbrojenia wykopy ręczne. Wykopy prowadzić od najniższego punktu danej sieci. Wydobywaną ziemię  
na odkład składować wzdłuż wykopu w odległości 1.0 m od jego krawędzi. Grunt rodzimy nie nadający się  
do zasypywania wykopów wywieźć poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. 
Szerokość wykopu przyjąć z warunku: 

 dz+80cm dla głębokości wykopu do 3.5m, 
Umocnienia ścian wykopu wykonać z zastosowaniem wyprasek ułożonych poziomo i opartych o ściany 
wykopu, bali pionowych oraz okrąglaków stanowiących poprzeczne rozpory. 
W I-szym etapie wykonywania robót ziemnych dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym o ca 5cm 
od projektowanej rzędnej posadowienia przewodów. Pogłębienia dna wykopów do rzędnych projektowanych 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Grubość warstwy podsypki 15cm. Ze względu  
na właściwości materiałowe zastosowanych rur zarówno podsypkę oraz obsypkę i zasypkę wstępną wykonać 
z piasków średnioziarnistych. W/w warstwy należy wykonywać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić 
niezwłocznie po wbudowaniu i to w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur w planie jak i w ich 
przekroju poprzecznym. Zagęszczenie podsypki dolnej o warstwie grubości 5 cm układanej bezpośrednio pod 
przewodem wykonać do stanu średniego zagęszczenia. Ta część podsypki dolnej zostanie dogęszczona 
podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego 
elastyczne ułożenie. Zagęszczenie pozostałej części podsypki oraz obsypki i zasypki wstępnej do 50 cm 
ponad wierzch przewodu wykonywać ręcznie lub lekkim sprzętem warstwami 15 cm grubości. 
Niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu. Zagęszczenie nie może być mniejsze niż 98% 
zmodyfikowanej próby Proctora. Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej użyć 
gruntów sypkich niewysadzinowych, zasypkę wykonywać równomiernie, a grunt zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu warstwami grubości 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 30cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym. Do zagęszczenia warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu można używać 
sprzętu tylko lekkiego. 
W miarę zasypywania wykopu stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnień ścian. Demontaż rozpór prowadzić  
z należytą uwagą, by wyeliminować zbędne drgania przenoszone na otaczający grunt. Całą sieć przed 
zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie. 
a) Metody i zakres kontroli jakości. 
Ponadto należy wykonać również punktowe wykopy w miejscach skrzyżowania się projektowanej 
kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w celu weryfikacji rzeczywistych 
rzędnych istniejącego uzbrojenia.  
Ponadto należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  
i niniejszymi warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
· wykonanie wykopu i podłoża, 
· zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
· stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
· kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 
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6.2 Roboty bezwykopowe. 
Część rurociągu tłocznego planuje się wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertów sterowanych 
horyzontalnych. Jedynie w punktach umiejscowienia armatury, na dużych załamaniach trasy, w miejscu łączeń 
poszczególnych przewiertów należy prace wykonać z wykorzystaniem wykopów. 
 
Metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego: 

 Etap I- Wiercenie pilotażowe 
Podczas tego etapu prac wykonuje się otwór wiertniczy po założonej w projekcie trajektorii. Narzędziem 
urabiającym grunt jest tu najczęściej płytka sterująca (urabianie hydromonitorowe) lub w cięższych warunkach 
geologicznych- świder gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury przewiercanej warstwy). 
Trajektorie wiercenia kontroluje się przy pomocy różnego typu systemów nawigacji, co pozwala na prawidłowe 
wykonanie otworu pod względem położenia osi. Urobek powstały podczas wiercenia, wynoszony jest przez 
płuczkę wiertniczą. 

 Etap II- Poszerzanie otworu (rozwiercanie) 
W tej części robót, poszerza się powstały wcześniej otwór pilotażowy w celu umożliwienia instalacji rury  
o zakładanej średnicy. Grunt urabiany jest przy pomocy różnego rodzaju poszerzaczy do średnicy większej  
o  20% - 50% od średnicy instalowanej w otworze rury (nie są to wartości sztywne, ale ściśle powiązane  
z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstały na skutek zwiercania warstw jest 
wynoszony z otworu przez płuczkę wiertniczą.  

 Etap III- Wciąganie rury przewodowej do otworu 
Ostatnim etapem instalacji jest wciąganie rury przewodowej do poszerzonego wcześniej otworu. Rura 
przewodowa jest połączona z rurami płuczkowymi przy pomocy głowicy do wciągania rur, przed głowicą 
instaluje się również rozwiertak, który dodatkowo rozwierca otwór już na etapie wciągania. Płuczka wiertnicza 
wynosi pozostałości urobku, a dodatki polimerowe w płuczce minimalizują tarcie pomiędzy rurą przewodową  
a ścianą otworu wiertniczego, co ułatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sił osiowych (moment 
obrotowy) oraz sił stycznych. 
 
Na odcinkach przejść pod drogą (odcinek Z9 do Z10) i ciepłociągiem (odcinek S.CZ.1 do Z4.1) roboty 
wykonać z wykorzystaniem rur przeciskowej stalowej Dn 168,3x6,3mm. Na rurze przewodowej należy 
zamontować płozy o wysokości 25mm. Płozy powinny być rozstawione, co 1,5m a także 0,15m  
od początku i końca rury przeciskowej, oraz po dwa komplety na początku i końcu rury przeciskowej. Rurę 
przyciskową zakończyć bezciśnieniowymi zamknięciami rury osłonowej – manszetami.  
 
6.3 Montaż przewodów tworzywowych. 

Przewody z tworzyw sztucznych można montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC. Rury 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi: 

 oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, 
 założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHP chroniąc ją 

przed zanieczyszczeniem 
 opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, 
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 wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania 
oporu wykorzystując dźwignię ręczną. 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej 
już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią  
i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu 
następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio 
obsypkę i następnie się ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, 
kamieni itp.). Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. 
a) Sieć kanalizacji grawitacyjnej 

  Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej układać z rur PVC zgodnie z spadkiem jak na 
rysunkach, w oznaczonych miejscach wykonać studzienki kanalizacyjne rewizyjne i przyłączeniowe. 
Projektowane studnie betonowe ustawiać na płycie żelbetowej o grubości 10 cm, studnie tworzywowe  
nie wymagają ustawiania na płycie żelbetowej. Do budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej mogą  
być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC niewykazujące uszkodzeń, np. wgniecenia, pęknięcia oraz 
rys na ich powierzchniach. Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrza od 5 do 30C. 
 Rury i łączenie 

 Kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC-U, o budowie ścianki głatkiej wg. 
normy PN-EN 13476-1, SN 8 SDR 34 SLW 60. Sztywność rur i kształtek min. SN 8, SDR 34; SLW60, 
utwardzonych, spełniających wymagania dla rur kanalizacji sanitarnej o średnicy: Ø 160 mm i Ø 200 mm, 
łączonych kielichowo poprzez wcisk. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę 
wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną. Zastosowane rury i kształtki 
muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego 
producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Rury muszą być znakowane fabrycznie  
od zewnątrz i wewnątrz. 

b) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 
 Rurociąg tłoczny wykonać zgodnie z rysunkami począwszy od tłoczni ścieków (oznaczonej symbolem 
„P1”) do projektowanej studni rozprężnej oznaczonej symbolem „SR”. Projektowany przewód tłoczny 
kanalizacji sanitarnej układać z spadkiem jak na rysunkach, w oznaczonych miejscach wykonać zmiany 
kierunków trasy. Na rurociągu tłocznym w oznaczonych miejscach (zgodnie z rysunkami) należy wykonać 
układ odpowietrzający i komory rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1000mm z układem zasuw odcinających 
oraz rewizją. Projektowane studnie ustawiać na płycie żelbetowej o grubości 10 cm. Układ odpowietrzający 
zabudować bezpośrednio w gruncie przykrywając górną część kolumny układu pierścieniem odciążającym  
i włazem Dn600mm klasy D400, zachować odległość ok. 15cm od górnej powierzchni włazu do kolumny 
odpowietrzającej.         
 Rury i łączenie 

 Kanalizację sanitarną tłoczną wykonać z rur i kształtek PE-HD DN90 mm klasy PE100, PN10, 
posiadających Aprobatę Techniczną ITB, wyłącznie o klasie sztywności SDR 17, łączonych po przez 
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zgrzewanie doczołowe lub połączeń elektrooporowych. W miejscu przyłączenia uzbrojenia (armatury 
połączenia kołnierzowe z zastosowaniem tulei PE z kołnierzem stalowym.  

Wymagania projektowe dla rur: 
Kanały DN 160, 200 zaprojektowano, jako rury lite z PVC o sztywności od SN 8. Nie dopuszcza się rur 
karbowanych. Rury muszą posiadać trwałe napisy na powierzchni wewnętrznej zawierające min. Nazwę 
producenta, średnicę nominalną, symbol surowca, klasę sztywności obwodowej. 
 
6.4 Montaż studni kanalizacyjnych. 

W dokumentacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne: 
- rewizyjne – przyłączeniowe, 
- czyszczakowe, 
- rozprężną. 
W projekcie przyjęto studnie i ich zwieńczenia o nośności D400 – 400kN – (właz) stosowane  

w jezdniach dróg, utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów 
drogowych (studnie S1 do S8, studnia SR, studnia S.CZ.1, tlocznia ścieków P1), oraz B125 – 125kN– (właz) 
stosowane na obszarach utwardzonych dla pieszych i rowerzystów, (studnia S.CZ.2).  
Przejścia przez ściany studni; 
 Przejście kanałów przez ścianę studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przejścia przez ściany betonowe wykonać fabrycznie przy 
produkcji studni, przy użyciu przejść szczelnych - tulei ochronnych murowych z uszczelką o średnicy 
odpowiedniej dla danego podłączenia rury kanalizacyjnej. Przy przejściach przez ściany betonowe studni 
rurociągiem tłocznym zastosować bezciśnieniowe przejścia szczelne (np. typu RTR w wersji B), wykonane  
z stali kwasoodpornej, materiał uszczelniający EPDM, NBR.  
Studnie rewizyjne betonowe; 
 Zmiany kierunków trasy i połączenia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wykonać w studniach 
kanalizacyjnych. Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych o średnicy, Ø 1000mm, zakończone 
zwężką prefabrykowaną Ø1000/Ø600 mm. Na zwężce o średnicy Ø 600mm ułożyć uliczny właz okrągły 
żeliwny odpowiedniej klasy (D400 lub B125) bez wentylacji, o średnicy Ø 600mm, pokrywa z wypełnieniem 
betonowym (beton klasy C35/45). Wewnątrz studni na całej jej wysokości powinny być zamontowane stopnie 
złazowe o parametrach zgodnie z WTP (Warunkami Technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o.o.). Dno 
studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty 
dennej i kinety zgodnie z WTP. Dno studni betonowych ustawiać na wypoziomowanej płycie wykonanej  
 betonu C12/15 o grubości 10 cm i o średnicy większej o min. 10 cm od średnicy zewnętrznej dna studni.  
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta) 
wysokości ¾ średnicy kanału, przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik 
(powierzchnia dna pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej). W ścianach studni fabrycznie osadzone  
są tuleje murowe - otwory przejść szczelnych. Usytuowanie, średnicę i rodzaj materiału króćców 
połączeniowych należy określić w zamówieniu. Element prefabrykowany stanowiący dno studni wyposażany 
jest fabrycznie w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane  
nad najszerszą półką, rozmieszczone w pionie, co 25 do 30cm zgodnie z PN-EN 13101. Kręgi łączone są  
z elementem dna oraz pomiędzy sobą i z zwężką za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. Również 
kręgi i zwężka wyposażane są fabrycznie w stopnie włazowe. Uszczelka jest uszczelką gumową, stożkową, 
wykonaną specjalnie do łączenia prefabrykatów. Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne  
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i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Kineta w studni rewizyjnej w dolnej części, do wysokości połowy 
średnicy kanału musi mieć przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części ściany 
pionowe do wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy 
kanału kineta stanowi przejście z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek podłużny 
dostosowywane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% 
(1:20) w kierunku kinety.  
 
Wymagane cechy betonu z jakiego wykonane są studzienki rewizyjnej prefabrykowane:  
  beton klasy C 35/45 o  w/c ≤0,45  
  kruszywa grube łamane bazaltowe  
  wodoszczelność W10 
  cement siarczanoodporny CEM IIIA42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m 3   
  nasiąkliwość betonu 5%  
Na terenie nieutwardzonym włazy kanałowe należy obetonować pierścieniem betonowym, o średnicy  
o 0,5m większej od średnicy włazu, betonem klasy min C16/20.  
Studnie kanalizacyjne wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować  
w wykopie o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia 
grubości 15 cm. Na warstwie żwiru wykonać płytę z betonu C12/15 grubości 10 cm wystające  
o ok. 10 cm poza obwód studni. Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających 
właściwe zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 
25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku. Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek 
gumowych. Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne. Włazy kanalizacyjne  
na studniach należy zastosować klasy D-400. Włazy z wypełnieniem betonowym, niewentylowane, podwójnie 
zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy 
min. 50mm bez podcięcia wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy 
uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez 
zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm. 
Wszystkie nowo proj. studnie o średnicy 1000mm należy wykonać ze zwężkami. 
Studnie rewizyjne tworzywowe; 
Studnie tworzywowe rewizyjne wykonać o średnicy DN 600mm z PP (polopropylenu) jako studnie centryczne. 
Trzon studzienki to rura karbowana albo profilowa z wysokiej jakości polipropylenu (PP). Podstawa studni 
produkowana jest jako kinetowa. Króćce umożliwiające podłączenie rur z różnych rodzajów materiałów, takich 
jak: PP, PCV, GRP, KAMIONKA czy POLIMEROBETON. Zwieńczenie studni to betonowy pierścień 
odciążający i właz typu D400. Włazy kanalizacyjne na studniach tworzywowych należy zastosować jako 
żeliwne z wypełnieniem betonowym, niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie 
ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcięcia wykonane 
zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą 
normą. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni 
dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm. Studzienki należy budować  
w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 2,0 x 2,0 m z dnem wzmocnionym warstwą podsypki piaskowo 
- cementowej o grubości 10cm (beton C8/10). Podsypki nie należy zagęszczać, aby podczas montażu mogły 
swobodnie zagłębić się w niej spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek.  
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Podłączyć rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąt podłączenia rur. Górę kinety należy wypoziomować. 
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę zasypywać 
i zagęszczać warstwami. Rurę karbowaną trzonową DN 600 gładką można dociąć ręcznie lub mechanicznie 
do wymaganej wysokości studzienki. Następnie w najniżej położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury należy 
założyć uszczelkę do rury karbowanej, dostarczoną razem z kinetą.  
Studnie czyszczakowe; 
 Na rurociągu tłocznym zaprojektowano dwie studnie czyszczakowe z kręgów betonowych o średnicy, 
Ø 1000mm, zakończone zwężką prefabrykowaną Ø1000/Ø600 mm. Na zwężce o średnicy Ø 600mm ułożyć 
uliczny właz okrągły żeliwny odpowiedniej klasy (D400; B125 - zgodnie z rysunkami profili podłużnych) bez 
wentylacji, o średnicy Ø 600mm, pokrywa z wypełnieniem betonowym (beton klasy C35/45) z biofiltrem.  
Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty 
dennej. Dno studni ustawiać na wypoziomowanej płycie żelbetowej wykonanej z betonu C12/15 o  grubości 10 
cm i o średnicy większej o min. 10 cm od średnicy zewnętrznej dna studni. Usytuowanie, średnicę i rodzaj 
materiału króćców połączeniowych należy określić w zamówieniu. Element prefabrykowany stanowiący dno 
studni wyposażany jest fabrycznie w stopnie złazowe kanałowe (klamry) spełniające wymagania normy DIN 
1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem. Rozmieszczone w pionie co 25 do 30cm, w układzie 
drabinkowym w odległości 15 cm od ściany studni. Kręgi łączone są z elementem dna oraz pomiędzy sobą  
i z zwężką za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. Również kręgi i zwężka wyposażane są fabrycznie 
w stopnie włazowe. Uszczelka jest uszczelką gumową, stożkową, wykonaną specjalnie do łączenia 
prefabrykatów. Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 
bocznych. Wymagane cechy betonu z jakiego wykonane są studzienki czyszczakowej prefabrykowane:  
  beton klasy C 35/45 o  w/c ≤0,45  
  kruszywa grube łamane bazaltowe  
  wodoszczelność W10 
  cement siarczanoodporny CEM IIIA42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m 3   
  nasiąkliwość betonu 5%  
Na terenie nieutwardzonym włazy kanałowe należy obetonowa wraz z pierścieniem betonowym, o średnicy  
o 0,5m większej od średnicy włazu betonem klasy min C16/20. Studnie kanalizacyjne wykonywać równolegle 
z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m.,  
z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwie żwiru wykonać 
płytę z betonu C12/15 grubości 10 cm wystające o ok. 10 cm poza obwód studni. Do podnoszenia elementów 
należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie i równomierne rozłożenie sił  
na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku. Kręgi 
łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Studzienki betonowe muszą być 
wyposażone w przejścia szczelne. Włazy kanalizacyjne na studniach należy zastosować klasy D-400. Włazy  
z wypełnieniem betonowym, niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane),  
bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcięcia wykonane zgodnie  
z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. 
Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych 
łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie o średnicy 
1000mm należy wykonać ze zwężką. 
Studnia rozprężna - tworzywowej. 

Studnia kanalizacyjna rozprężna - tworzywowa Ø1000mm.  
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Studnie tworzywowe składają się z: 
- podstawy studni, 
- stożka (zwężka) PE Ø1000/600mm, 
- zwieńczenia studzienki – żelbetowy pierścień odciążający  
- uszczelki łączącej rurę trzonową z podstawą studni. 
Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie  
o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m., z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 
15 cm. Na warstwę żwiru wylać podłoże z chudego betonu grubości 10 cm wystające o ok. 10 cm poza 
obwód studni. Zwieńczenie studzienki wykonać z zastosowaniem żelbetowego pierścienia odciążającego 
dla studni tworzywowych o średnicy 600mm. Na studzienkach Dn 600mm zastosować włazy kanalizacyjne 
żeliwne klasy D400 o średnicy Dn 600mm z wypełnieniem betonowym bez wkładki amortyzacyjnej  
o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm. Właz żeliwny należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem 
podczas prac montażowych poprzez obetonowanie na pierścieniu żelbetowym lub zakotwić go. 
Projektowany właz wykonać z biofiltrem. 
 

6.5 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych użytkowników. 
 
6.6 Próby szczelności. 
KANAŁ GRAWITACYJNY:  
Odbiór techniczny wykonanej kanalizacji przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 Budowa 
i badania przewodów kanalizacyjnych. Sieć po zmontowaniu należy poddać próbie szczelności na infiltrację  
i eksfiltrację, napełniając odcinek od niżej położonej studzienki i utrzymując napełnienie odcinka przez 1 h 
(czas stabilizacji) + 30min (właściwy czas próby). Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa, oraz nie 
większe niż 50kPa.  

RUROCIĄG TŁOCZNY 
Metoda szczelności rurociągów PE powinna uwzględniać zjawisko pełzania materiału. 
Procedura próby szczelności obejmuje następujące etapy: 
- fazę wstępną zawierającą okres relaksacji 
- próbę spadku ciśnienia 
- zasadniczą próbę szczelności 
Przebieg próby ciśnienia: 
Faza wstępna: 
Rurociąg należy przepłukać, odpowietrzyć wyrównując ciśnienie wewnątrz rurociągu do ciśnienia 
atmosferycznego i odczekać 60 min celem relaksacji naprężeń w rurociągu. Po tym okresie należy szybko (nie 
dłużej niż 10 min) i w sposób ciągły podnieść ciśnienie do poziomu STP (System Test Pressure- 
oznaczające ciśnienie próbne; najczęściej STP= 1,5 x PN tj. 10 bar). Utrzymywać ciśnienie STP przez 30 
min przez dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy 
przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu, aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności. Przez okres 1h 
nie pompować wody i pozwolić badanemu odcinkowi na rozciąganie na skutek lepko sprężystego pełzania.  
Na koniec fazy wstępnej zmniejszyć poziom ciśnienia w rurociągu. Jeśli ciśnienie podczas fazy wstępnej 
spadnie o ponad 30% STP, to należy przerwać próbę i ustalić przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia, które 
mogą być związanie z nieszczelnością lub ze zmianą temperatury. Po ustaleniu przyczyn nadmiernego 
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spadku ciśnienia, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia atmosferycznego i odczekać 60 min przed 
powtórzeniem próby. 
Zintegrowana próba szczelności: 
Próbę szczelności należy wykonywać przy odpowiednio odpowietrzonym rurociągu. Zawartość powietrza we 
wnętrzu badanego odcinka można ocenić wykonując następujące działania: 

 - w końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Dp=10-15% STP poprzez 
upuszczenie wody z badanego odcinka; 

 - dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody DV 
 - obliczyć dopuszczalny ubytek wody DVmax 

DVmax =1,2* Dp* (1/Ew+D/(e+Er)) 
Jeżeli DV jest większe niż DVmax to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do ciśnienia 
atmosferycznego jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć rurociąg. 
Zasadnicza próba szczelności 
Lepko sprężyste pełzanie materiału wywołane naprężeniami ciśnienia próbnego STP jest przerwane przez 
zintegrowany test spadku ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia wewnętrznego prowadzi do kurczenia się 
rurociągu PE. Należy przez okres ok. 30 min (zasadnicza próba szczelności) obserwować i rejestrować wzrost 
ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności można uznać 
za udaną jeśli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 min nie wykazuje spadku. 
Jeżeli linia zmian ciśnienia wykaże spadek oznacza to nieszczelności badanego odcinka. Wówczas zaleca się 
sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną połączeń zgrzewanych i po 
usunięciu nieszczelności całą próbę (włącznie z fazą wstępną) powtórzyć. 
 
6.7  Odwodnienie wykopów. 
W przypadku, gdy projektowany rurociąg przebiegać będzie poniżej poziomu wody gruntowej, konieczne jest 
zastosowanie odwodnienia wykopów. W celu tymczasowego odwodnienia wykopów pod kolektory sieci 
deszczowej zaleca się zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych, osiatkowanych na długości Lf=1 m i średnicy 
df=0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych zbrojonych Ø50 mm z odcinkami kolektora 
Ø152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą 
przewodu przyłączeniowego do agregatu pompowo-prożniowego. Odprowadzenie wody z wykopów należy 
wykonać do najbliższego odbiornika. 
Jeżeli warunki gruntowe nie pozwolą na zastosowanie igłofiltrów należy zastosować pompowanie 
bezpośrednie z wykopu. 
 
6.8  Odtworzenie  istniejącej nawierzchni. 
W miejscach odtworzenia istniejących nawierzchni przyjęto następującą konstrukcje: 
Jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 

- warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm,  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5 cm, 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  

gr. 20 cm,  
- zasypka z piasku, 

Jezdnia w przekroju podłużnym 
Niweletę jezdni  należy dowiązać do stanu istniejącego.  
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Jezdnia w przekroju poprzecznym 
Przekrój poprzeczny jezdni należy dowiązać do stanu istniejącego.  
Obramowanie jezdni –ograniczona krawężnikiem leżącym 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
Chodniki – miejsca postojowe w przekroju podłużnym 
Niweletę zjazdu, należy dowiązać do stanu istniejącego.  
Chodniki – miejsca postojowe w przekroju poprzecznym 
Przekrój poprzeczny zjazdu w świetle obrzeży/krawężnika należy dowiązać do stanu istniejącego. 
Konstrukcja chodniki – miejsca postojowe 
Nawierzchnie chodnika – miejsc postojowych należy odtworzyć w istn. technologii (betonowej kostki  
brukowej). Należy wykorzystać materiały z odzysku - materiały uszkodzone należy zastąpić nowymi.  
Obramowanie chodnika – miejsc postojowych – obrzeże chodnikowe 8x30 cm, obrzeża posadowione na 
podsypce cementowo piaskowej.  
Teren zielony – obsianie nasionami traw niskich. 
 
 
7. WYMAGANIA MATERIAŁOWE. 
Zastosowane materiały winny być zgodne z wymogami określonymi w Warunkach Przyłączenia 
Projektowanego Systemu Kanalizacji Sanitarnej nr RR-TS-1/62/2019 z dnia 28.03.2019r.  
 
Wymagania dla rur kanalizacyjnych dla systemu grawitacyjnego: 

• materiał - rury tworzywowe PVC, 
• połączenia kielichowe, 
• sztywność obwodowa SN8, 

Wymagania dla rur kanalizacyjnych ciśnieniowych: 
• materiał - rury tworzywowe polietylenowe PE-HD, 
• klasa materiału polietylenowego PE100,  
• PN 1,0 MPa,  
• SDR17.  

Wymagania dla kształtek kanalizacyjnych ciśnieniowych – KOLANA i ŁUKI: 
• materiał – kształtki tworzywowe polietylenowe PE-HD, 
• klasa materiału polietylenowego PE100,  
• PN 1,0 MPa,  
• SDR17.  

Wymagania dla układu odpowietrzającego: 
• wykonanie: żeliwo sferoidealne, 
• połączenia kołnierzowe,  
• owiercenie kołnierza zgodnie z EN 1092-2, 
• ciśnienie robocze 0-16 bar, 
• właz żeliwny Dn 600mm klasy D400,  
• PN 1,0 MPa.  

Wymagania dla zasuw kanalizacyjnych montowanych w gruncie: 
• między kołnierzowa z dopuszczeniem do zabudowy podziemnej, 
• typ nożowa, 
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• ciśnienie nominalne min.1,0MPa, 
• korpus, żeliwo sferoidalne, EN-GJS 400-15, epoksydowane,  
• skorobaki czyszczące powierzchnię elementu odcinającego (nóż), 
• trzpień z stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia 1.4021,  
• wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa oraz mosiądzu, 
• całkowita zabudowa elementu odcinającego (nóż) przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, 
• uszczelnienie komory dławiącej – sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR, 
• ochrona antykorozyjna – powłoka na bazie żywicy epoksydowej min. 250µm, 
• śruby i podkładki łączące wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wymagania materiałowe – skrzynka uliczna do zasuw   
• materiał żeliwo szare EN-GJL-200, 
• ochrona antykorozyjna – powłoka bitumizowana, 
• płyta podkładowa betonowa, 

Wymagania materiałowe – układ odpowietrzający – kruciec FF (żeliwny dwukołnieżowy)  
• materiał żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18, 
• połączenia kołnierzowe, 
• ciśnienie nominalne min. 1MPa, 
• ochrona antykorozyjna – powłoka na bazie żywicy epoksydowej min. 250µm, 

Wymagania materiałowe – układ odpowietrzający – Trójnik kołnierzowy T  
• materiał żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, 
• połączenia kołnierzowe, 
• ciśnienie nominalne min. 1MPa, 
• ochrona antykorozyjna – powłoka na bazie żywicy epoksydowej min. 250µm, 

Wymagania materiałowe – układ odpowietrzający – łącznik kołnierzowy do rur PE   
• materiał żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, 
• funkcja zabezpieczenia przed przesunięciem, 
• połączenia kołnierzowe, 
• ciśnienie nominalne min. 1MPa, 
• ochrona antykorozyjna – powłoka na bazie żywicy epoksydowej min. 250µm, 

Wymagania dla kształtek kanalizacyjnych – CZYSZCZAK REWIZYJNY w studni czyszczakowej,: 
• korpus i pokrywa rewizyjna - żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane, 
• połączenia kołnierzowe,  
• owiercenie kołnierzy zgodnie z EN 1092-2, 
• pokrywa rewizyjna z gwintem wewnętrznym 2”, 
• armatura odcinająca do płukania z górnym odejściem z nasadą hydrantową typu C, 
• PN 1,0 MPa.  

Wymagania dla kształtek kanalizacyjnych – TULEJE KOŁNIERZOWE w studni czyszczakowej,: 
• materiał – polietylen PE-HD, 
• klasa materiału polietylenowego PE100,  
• PN 1,0 MPa,  
• SDR17, 
• kołnierz do tulei kołnierzowych PP wzmocniony włóknem szklanym z pierścieniem stalowym, owiercenie 
PN10,  
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Wymagania dla zasuw kanalizacyjnych – w studni czyszczakowej: 
• typ nożowa, 
• ciśnienie nominalne min.1,0MPa, 
• korpus, żeliwo szare EN-GJL-250, zgodnie z EN 1561, epoksydowane  
• ułożyskowanie DN 50-200: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400  
• płyta odcinająca ze stali nierdzewnej 1.4301  
• wrzeciono i kolumna ze stali nierdzewnej 1.4201  
• śruby sześciokątne ze stali nierdzewnej  
• nakrętka wrzeciona z brązu  
• uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U elastomer  
• podkładka ślizgowa POM długość zabudowy wg EN 558 GR 20  

Wymagania dla studni rewizyjnych betonowych: 
• beton klasy C35/45 (B45), 
• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 
• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
• wodoszczelność W10, 
• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w kinecie, 
• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 
• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM 

spełniające wymagania EN 681-1, 
• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 

stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 
• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł odkształcenia wtórnego  

do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 
• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-

10736 oraz PN-EN752. 
Wymagania dla studni rewizyjnych tworzywowych Dn 1000mm 
- studzienki zgodnie z normą PN-EN 476:2000 (włazowe), 
- studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek tworzywowych w 
obszarach obciążonych ruchem), 
- kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci 
monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną, 
- parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębokości (6m) potwierdzony 
trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2, 
- żebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody 
gruntowe, 
- różne typy kinet: 

a) przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90stopni, 
b) połączeniowe z jednym dopływem pod kątem 90 stopni, 
c) zbiorcze pod kątem 90st. Lub 45 stopni, 
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- kinety w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie składające się z gniazda wyposażonego w przegub 
kielichowy do łączenia rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia o min +/-6,5˚w każdej płaszczyźnie. 
Połączenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ring, 
- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o średnicy wewnętrznej 1000mm i 
sztywności obwodowej  SN≥2KN/m2, 
-możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10cm, 
- możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „In situ” o średnicach Dn 
110mm, Dn 160mm i Dn 200mm, 
- stożek studzienki zmieniający średnicę z Dn 1000mm na Dn 600mm wykonany z PP lub PE, 
-wewnątrz studzienki montowana na stałe bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdłużnikami 
wykonana z GRP spełniająca wymagania  normy PN-EN14396, co potwierdza trwałe cechowanie CE, 
 - system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 
 
Wymagania dla studni rewizyjnych tworzywowych Dn 600mm 
- studzienki zgodnie z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe), 
- studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek tworzywowych w 
obszarach obciążonych ruchem), 
- kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci 
monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną, 
- parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębokości (6m) potwierdzony 
trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2, 
- żebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody 
gruntowe, 
- różne typy kinet: 

a) przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni, 
b) połączeniowe z jednym dopływem pod kątem 90 stopni, 
c) zbiorcze pod kątem 90st. Lub 45 stopni, 

- kinety w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie składające się z gniazda wyposażonego w przegub 
kielichowy do łączenia rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia o min +/-6,5˚w każdej płaszczyźnie. 
Połączenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ring, 
- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o średnicy wewnętrznej 600mm i 
sztywności obwodowej  SN≥4KN/m2, 
-możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10cm, 
- możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „In situ” o średnicach Dn 
110mm, Dn 160mm i Dn 200mm, 
- system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 
 
Wymagania dla studni czyszczakowych: 

• beton klasy C35/45 (B45), 
• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 
• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
• wodoszczelność W10, 
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• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w kinecie, 
• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 
• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM 

spełniające wymagania EN 681-1, 
• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 

stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 
• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł odkształcenia wtórnego  

do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2; 
• biofiltr, 
• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-

10736 oraz PN-EN752. 
 
Wymagania dla studni rozprężnej - tworzywowej: 

• rura trzonowa karbowana PP Ø1000mm, 
• stożek redukcyjny PP Ø1000/600mm, 
• właz klasy D400 z biofiltrem. 
 

Wymagania dla studni rozprężnej tworzywowej Dn 1000mm 
- studzienka zgodna z normą PN-EN 476:2000 (włazowe), 
- studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek tworzywowych  
w obszarach obciążonych ruchem),  
- kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem,  
- parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębokości (6m) potwierdzony 
trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2, 
- żebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody 
gruntowe, 
- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o średnicy wewnętrznej 1000mm i 
sztywności obwodowej  SN≥2KN/m2, 
- możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10cm, 
- stożek studzienki zmieniający średnicę z Dn 1000mm na Dn 600mm wykonany z PP lub PE, 
- wewnątrz studzienki montowana na stałe bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdłużnikami 
wykonana z GRP spełniająca wymagania  normy PN-EN14396, co potwierdza trwałe cechowanie CE, 
 - system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 
 
8.  DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY. 

- Rury PVC 160 mm  ok. L = 42 m 
- Rury PVC 200 mm  ok. L = 187 m 
- Rury PEHD Dz 90mm ok. L = 367 m 
- Studziena rozprężna tworzywowa o średnicy 1000mm z zwężką i włazem żeliwnym z wypełnieniem 

betonowym i biofiltrem, szt. 1 
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- Studzienki czyszczakowe o średnicy 1000mm na kanale 90mm z zwężką i włazem żeliwnym  
z wypełnieniem betonowym oraz biofiltrem, szt. 2 

- Studzienki rewizyjne tworzywowe lub żywiczne o średnicy 600mm na kanale 200mm  
z zwężką i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, szt. 4 

- Studzienki rewizyjne betonowe o średnicy 1000mm na kanale 200mm  
z zwężką i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, szt. 4 

- Wymiana włazów na istniejących studniach kanalizacji sanitarnej na włazy z biofiltrami, szt. 9 
- Układ odpowietrzający z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym szt. 1  

 
9.  UWAGI KOŃCOWE. 

- Poszczególne odcinki w stanien 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 deklarację 
właściwości użytkowych zastosowanych materiałów. 

- Elementem niezbędnym odbioru końcowego zadania jest pozytywny wynik przeglądu kamerą 
TV wybudowanego całego kanału wraz z przykanalikami po jego zasypaniu. 

- Wszystkie niezbędne szczegóły projektowanej sieci, rzędne i przebieg poszczególnych tras, średnice  
i spadki pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjęciem budowy 
projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostać zaniwelowany, a same trasy 
geodezyjnie wyznaczone. 

- Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym po ręcznym wykonaniu odkrywek 
zabezpieczyć poprzez odeskowanie oraz wykonać podwieszenia istniejących kabli i przewodów. 

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót należy zawiadomić nadzór inwestorski i autorski. 
- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru rurociągów i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentów rur  PVC i PE. 

- Długości rur kanalizacyjnych są liczone od osi studni do osi studni i tak są podane długości  
w przedmiarze. Na etapie budowy długość rur kanalizacyjnych musi być pomniejszona o średnicę 
danej studni oraz długość króćców przy studniach tworzywowych. 

 
          Opracował: 

Paweł Wieczorek   


