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I. Opis  techniczny 
 
1.  Rodzaj, rozmiar i usytuowanie przedsi ęwzięcia.  

 

Przeznaczenie i podstawowe dane obiektu : 

 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami w miejscowości Pokój – rejon ulic Brzeskiej, Kościelnej, Podleśnej i Skośnej. 

Ścieki z terenu objętego zasięgiem projektowanego przedsięwzięcia odpływać będą do istniejącej 

oczyszczalni w m. Pokój. 

Projektowane przedsięwzięcie opracowuje się w oparciu o "Koncepcję programową" opracowaną 

w 2001 r. 

 

Rozmiar rzeczowy: 

 

Sieć kanalizacyjna:        
       -  sieć kanalizacyjna - kanały                       PVC  Ø 200 mm            L = 1288 mb        
       -  przykanaliki                                                    PVC  Ø 150 mm            L = 1316 mb / 38 szt 
       -  przyłącze ciśnieniowe                                  PE     Ø   63 mm            L =   260 mb /   1 szt        

   

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej:  

       -  pompownia przydomowa PEHD typ PKS 800-50 ( Jung Pumpen )    

          Z  POMPĄ  WIROWĄ  UFK  25 / 2 M                                        kpl             1 
       -  studzienki kanałowe       szt.           34 
       -  studzienki  przykanalikowe                                                     szt      73 
 

Przejścia pod przeszkodami wykonywane metodami tradycyjnymi, przy przekroczeniach pod 

kablami na kablach będą załoŜone osłony.    

 

2.  Opis rozwi ązania projektowego. 

 

Główne kolektory kanalizacyjne Ø 200PVC biegną do istniejącego kolektora do oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Pokój. Przykanaliki grawitacyjne Ø 150 PVC do gospodarstw domowych 

oraz jedną pompownię przydomową  zlokalizowano  na  prywatnych działkach. Do pompowni 

przydomowej od budynków projektowany jest przykanalik grawitacyjny Ø 150 PVC. Obok  

przykanalika grawitacyjnego ułoŜona zostanie rura osłonowa Ø 50 PVC na kabel zasilający i 

sterowniczy do pompy. Od pompowni przydomowej do kolektora będzie ułoŜona rura                    

Ø 63 mm PE. 
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3. Charakterystyka ekologiczna obiektu. 

 

-  Ilość ścieków : 

Q max d. - 40,0   m3/d  

Ww. ilość ścieków zostanie przyjęta w całości w istniejącej oczyszczalni ścieków.  

 

-   Wpływ na środowisko: 

Obiekt nie ma wpływu na istniejący drzewostan, glebę, powierzchnię ziemi, wody   powierzchniowe 

i podziemne. Nie istnieje konieczność ustanowienia stref ochronnych. 

 

4. Warunki geologiczne 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe w podłoŜu budowlanym pod nadkładem gleby oraz 

lokalnie gruntu nasypowego grunty rodzime reprezentowane przez plejstoceńskie piaski o 

zróŜnicowanym uziarnieniu od piasków pylastych do gruboziarnistych ze Ŝwirem i otoczakami. 

Występują teŜ grunty spoiste tworzące przewarstwienia wśród gruntów ziarnistych. Są to piaski 

gliniaste, gliny, pylaste i piaszczyste oraz iły i iły pylaste. 

Wodę gruntową , na 2 otworach  badawczych, stwierdzono na głębokości około 1.6  m p.p. terenu.  

 

5. Uzbrojenie terenu inwestycji  

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia: 

- sieć wodociągowa ∅ 32 ÷ 100 mm 

- kanalizacja deszczowa ∅ 300 ÷ 600 mm 

- linie energetyczne n.n. i w.n. napowietrzne i kablowe 

- linie telefoniczne napowietrzne i kablowe 

 

6. Podstawa i materiały wyj ściowe opracowania. 

- Umowa z Gminą Pokój 

- plany sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 : 1000, 

- mapa w skali 1 : 10000, 

- ustalenia z Gminą  Pokój 

- uzgodnienia szczegółowe z właściwymi jednostkami, 

- wizje lokalne terenu, 

- techniczne badania podłoŜa gruntowego 

- koncepcja kanalizacji dla gm. Pokój opracowana przez : AQUASERV  Biuro Projektowo – 

Technologiczne  - mgr inŜ. A. Skardowski – sierpień 2001  
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7.  Wytyczne  wykonawstwa  robót  

 

Uzgodnienia z poszczególnymi instytucjami są integralną częścią niniejszego projektu. 

 

Roboty przygotowawcze 

 

Wytyczenie trasy rurociągu w terenie naleŜy powierzyć uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

Po wytyczeniu trasy dokonać naleŜy wizji przy współudziale inspektora nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego oraz właściciela posesji celem dokonania ewentualnych korekt trasy. 

 

MontaŜ rurociągów i uzbrojenia 

 

Na kanałach dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji zaprojektowano 

wykonanie studzienek  betonowych  ∅ 1000 mm. Przewiduje się wykonanie studzienek 

betonowych typu BS 1000/III. Kręgi dla tych studzienek wykonane są  z  betonu wodoszczelnego 

(W8) i łączone na uszczelkę gumową typu Forscheda 116. Dla studzienek przewidziano włazy 

uliczne typu cięŜkiego. Rzędne włazów powinny odpowiadać rzędnym terenu. Przejścia rur przez 

ściany studzienek przewiduje się wykonać jako szczelne uniemoŜliwiające infiltrację wody 

gruntowej i eksfiltrację ścieków.  W tym celu w ścianie studzienki nawiercić trzeba otwory    o 

właściwej średnicy i wkleić króćce połączeniowe przy zastosowaniu kleju na bazie Ŝywicy 

epoksydowej EPIDIAM 450.  

Dla studzienek typu BS kręgi dolne moŜna zamówić z fabrycznie osadzonymi króćcami 

połączeniowymi elastycznymi typu Forscheda 910. Dla kaŜdej studzienki w tym przypadku  

producentowi naleŜy podać kąty i średnice wejścia rurociągów.   

Uwaga :  

1) Przed ułoŜeniem kanału wykonać odkrywki  na skrzyŜowaniach z wodociągiem i kanalizacją 

deszczową w  celu ustalenia faktycznej głębokości ich posadowienia. W przypadku moŜliwości 

zaistnienia kolizji   zwrócić się do projektanta o wprowadzenie w projekcie zmiany głębokości 

posadowienia kanału lub zastosowanie innego rozwiązania. 

Przykanaliki zaprojektowano z rur kanałowych PVC klasy S ∅ 160 mm o grubości ścianki 4,7 mm. 

Z kanałami przykanaliki połączone będą poprzez studzienki lub za pomocą trójników skośnych 

redukcyjnych ∅ 200/160 mm. Warunki układania przykanalików są analogiczne jak kanałów.  

Na przykanalikach przewidziano zamontować studzienki rewizyjne (połączeniowe) z tworzyw 

sztucznych ∅  425 mm z pokrywami Ŝeliwnymi przejezdnymi.   
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Dokumentacja projektowa obejmuje równieŜ wykonanie nowego przyłącza grawitacyjnego od 

lica budynku (w miejscu wyprowadzenia istniejącej kanalizacji) do projektowanej pompowni 

przydomowej lub studzienki ∅ 425 PE kanalizacji grawitacyjnej.  

Uwaga :  

1) Przed ułoŜeniem przykanalików wykonać odkrywki  na skrzyŜowaniach z wodociągiem 

      i kanalizacją deszczową w celu ustalenia faktycznej głębokości ich posadowienia. 

2) UłoŜenie przykanalika pod w/w uzbrojeniem dostosować do rzeczywistej głębokości   

   ich ułoŜenia w ulicy i ewentualnie skorygować spadek kanału. 

 

Przyłącze kanalizacyjne ciśnieniowe  projektuje się z rur  PE 100 SDR17   (PN 10)  o 

średnicach ∅ 63 PE.  Głębokość ułoŜenia rur 1,3 ÷ 1,5 m p.p.t.   

Rodzaj pompowni typ pompy dla pompowni przydomowej podano w zestawieniu w p. 1 . 

 

Przejścia rurociągów pod drogami 

 Przejścia pod głównymi ulicami, przewidziano wykonać metodą pełnego wykopu i następnie 

przywrócenia ulicy do pierwotnego stanu. 

Przejścia pod pozostałymi drogami projektuje się metodą przekopu połówkami jezdni. 

 

SkrzyŜowania z siecią wodociągową i kanalizacyjną 

NaleŜy ręcznie wykonać odkrywki w celu ustalenia faktycznej głębokości ich posadowienia. 

Projektowany rurociąg tłoczny ścieków w miejscu skrzyŜowań układać nad lub poniŜej istn. sieci 

wodociągowej  i kanalizacyjnej przy zachowaniu min. wymaganej głębokości 1,3 m p.p.t.  

Istniejącą sieć wodociągową zabezpieczyć za pomocą koryt drewnianych lub innych konstrukcji 

podtrzymujących rury nad dnem wykopu, natomiast do przeprowadzenia projektowanych kanałów 

pod ist. kanalizacją deszczową projektuje się przebicie tunelików w gruncie na długości 2 - m.      

W obrębie skrzyŜowań naleŜy starannie zagęścić grunt zasypki by nie nastąpiło osiadanie 

istniejących rurociągów. 

 

SkrzyŜowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 

 Prace w obrębie skrzyŜowań z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi 

naleŜy wykonywać ręcznie pod nadzorem słuŜb rejonu TP i RE. Istniejącą  kanalizację  
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teletechniczną zabezpieczyć.  W miejscu skrzyŜowań istniejące kable zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi typu  AROT o długości 3 m lub innymi rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe na planach sytuacyjnych w jednym miejscu są zlokalizowane często 

dwa lub trzy kable biegnące równolegle do siebie. 

 

Odwodnienie wykopów 

 Poziom wody gruntowej nawiercono na głębokości 1,6 m p.p.t.  Z uwagi na moŜliwość 

okresowego wahania zwierciadła wody gruntowej projektuje się odwodnienie wykopów za pomocą 

igłofiltrów. Przyjęto igłofiltry o średnicy 50 mm wpłukiwane w grunt (bez obsypki) głębokości do 4,0 

m. Uśredniony rozstaw igłofiltrów dla odcinków gdzie występuje woda gruntowa przyjęto 1,5 m. 

 

Wytyczne wykonawstwa robót ziemnych 

 Na terenach otwartych wykopy przewidziano wykonać jako skarpowe, natomiast w pobliŜu 

istn. zabudowy, w drogach itp. wykopy naleŜy wykonać o ścianach pionowych umocnionych 

wypraskami lub przy zastosowaniu obudowy prefabrykowanej (klinksy). Przejścia pod istn. 

kanałami deszczowymi ∅ 300 - 1000 mm wykonać naleŜy metodą tunelową. Roboty ziemne w 

65% przewidziano wykonać mechanicznie. Ręczne wykopy w ilości ok. 35 % wykonywać naleŜy w 

pobliŜu istn. zabudowy, drzew, płotów, słupów gdy niemoŜliwe jest zachowanie wymaganych 

odległości oraz w miejscach skrzyŜowań z   istn. uzbrojeniem podziemnym. Ponadto ręcznie 

powinno być wyrównane dno wykopu. Na terenie uŜytków rolnych przed głębieniem wykopu naleŜy  

z pasa robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozścielić z 

powrotem. 

W miejscach przejść pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych przewidziano ułoŜyć kładki 

drewniane na czas wykonywania robót. Istniejące uzbrojenie podziemne nie zabezpieczone rurami 

ochronnymi podwiesić na czas robót w rynnach drewnianych. 

Przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów prac naleŜy przestrzegać obowiązujące przepisy 

BHP, warunki techniczne podane w uzgodnieniach branŜowych, instrukcje  producentów wyrobów 

itp. 

W trakcie prowadzenia prac związanych z budową przedmiotowej kanalizacji naleŜy zachować 

szczególną  ostroŜność przy wykonywaniu wykopów. Dla projektowanej inwestycji wykonywane 

będą wykopy liniowe o głębokości 1,5 ÷ 3,0 m.  
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Na odcinkach gdzie  w podłoŜu gruntowym występują grunty spoiste (gliny) rury PVC 

przewidziano   układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm przy zachowaniu projektowanych 

spadków. 

 

Roboty drogowe 

 Przy wykonywaniu wykopów w ulicach i chodnikach  asfaltowych i betonowych  naleŜy: 

wyciąć pas asfaltu o odpowiedniej szerokości lub rozebrać całą nawierzchnię asfaltową na 

głównych ulicach gdzie przewidziano ułoŜenie nowej nawierzchni rozebrać podbudowę z tłucznia 

lub kostki brukowej wydobyty grunt piaszczysty składować obok wykopu natomiast grunty spoiste i 

mieszane odwieźć w miejsca wskazane przez Inwestora 

Po ułoŜeniu rurociągów naleŜy: 

- wykonać zasypkę rurociągu piaskiem warstwami do 20 cm zagęszczając do stopnia  Is = 0,98 

- ułoŜyć krawęŜniki, chodniki itp. 

- odtworzyć konstrukcję jezdni w miejscu wykopu z zachowaniem warunków drogowych     

       - 3 cm warstwa ścieralna 

- 4 cm warstwa wiąŜąca 

- 8 cm podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna 

- 15 cm podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 

 

8. Uwagi ko ńcowe 

  

W  trakcie  wykonawstwa  sieci kanalizacyjnej naleŜy przestrzegać następujących norm, instrukcji 

itp. 

BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

                                 Warunki techniczne wykonania. 

PN-92/ B-10735 - Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/ B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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Instrukcja  montaŜowa  układania  w  gruncie  rurociągów PVC produkowanych przez Wavin 

Metalplast Buk 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. 

 

 

Uwaga  !     

  W trakcie wykonywania kolektorów kanalizacji grawitacyjnej naleŜy przyjmować następujące 

kryteria nadrzędności poszczególnych elementów opracowania projektowego : 

- przy ustalaniu trasy kolektorów bezwzględnie kierować się planami sytuacyjnymi 

- przy ustalaniu spadków i głębokości kolektorów profilami podłuŜnymi . 

9. Oznakowanie dróg na czas prowadzenia robót 

 

a/ Sposób oznakowania poszczególnych odcinków dróg na czas prowadzenia w ich obrębie robót 

kanalizacyjnych pokazano na załączonym schemacie nr 10 opracowanym wg „Katalogu Typowych 

Projektów Organizacji Ruchu, stosowanych w okresie prowadzenia robót drogowych” wg 

załącznika Nr 1 do Zarządzenia MTiGM oraz SW z 6 czerwca 1990r. 

 

b/ Sposób oznakowania poszczególnych odcinków dróg na czas prowadzenia w poboczach dróg 

robót kanalizacyjnych pokazano na załączonym schemacie nr 7 opracowanym wg „Katalogu 

Typowych Projektów Organizacji Ruchu, stosowanych w okresie prowadzenia robót drogowych”  

wg załącznika Nr 1 do Zarządzenia MTiGM oraz SW z 6 czerwca 1990r/. 

 

 Dla oznakowania robót naleŜy stosować znaki odblaskowe duŜe.  Na zaporach ustawionych 

na zwęŜonych odcinkach dróg naleŜy zamontować światła o barwie Ŝółtej oraz czerwone na 

zaporach zamykających wyłączone z ruchu odcinki dróg.  

Znaki drogowe pionowe ustawiać po prawej stronie drogi w odległości 1,25 m od krawędzi 

jezdni na wysokości około 2,0 m. Zapory drogowe powinny być umieszczone na wysokości 0,9 ÷ 

1,2 m od poziomu drogi do górnej krawędzi.  Dla odcinków zlokalizowanych w pobliŜu 

skrzyŜowania naleŜy uwzględnić, Ŝe przewidywane do zastosowania znaki ostrzegawcze A - 14  

(roboty na drodze) naleŜy ustawić na kaŜdej drodze dojazdowej do tego odcinka. Na odcinkach 

ulic gdzie zajęta będzie część pasa drogi wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
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Wykaz znaków 

 Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa ruchu na okres czasowego zajęcia części jezdni lub 

pobocza nieodzowne jest dysponowanie następującymi znakami: 

 

a/ znaki ostrzegawcze 

A - 12b  - zwęŜenie jezdni prawostronne  - szt 2 

A - 12c  - zwęŜenie jezdni lewostronne  - szt 2 

A - 14  - roboty na drodze    - szt 8 

A - 30  - inne niebezpieczeństwa   - szt 4 

 

b/ znaki zakazu  

B - 1 - zakaz ruchu w obu kierunkach  - szt 2 

B - 33 - ograniczenie prędkości do 30 km/h  - szt 4 

B - 34 - koniec ograniczenia prędkości  - szt 4 

B - 41 - zakaz ruchu pieszych   - szt 4 

 

c/ znaki informacyjne  

D - 4b - informacja o dojeŜdŜaniu do drogi bez przejazdu - szt 2 

D - 4c - informacja o dojeŜdŜaniu do drogi bez przejazdu - szt 2 

 

NiezaleŜnie od powyŜszego naleŜy dysponować następującym sprzętem: 

- tablica kierująca z Ŝółtym światłem pulsującym U - 53 - szt 2 

- zapora z Ŝółtym światłem pulsującym U - 57a  - szt 2 

 
 
 
NaleŜy uwzgl ędni ć dodatkowe warunki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pokoju 
 
 
Napraw ę nawierzchni asfaltowej  przyj ęto w projekcie na poszczególnych ulicach  
o szeroko ści : 
 
  - Brzeska             5,6m 
  - Skośna              4,8m 
  - Kościelna          3,5m 
   

                                                                                                           


