
 
KANALIZACJA SANITARNA i SIEĆ WODOCIĄOWA NIEMODLIN UL BRZESKA i PODGÓRNA, BOCZNA. – P.W. 
 

1

    PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE  GOSPODARKI  WODNO-ŚCIEKOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA             

                                                                                                              Mirosław Brzeziński 

I. W. K.  PROJ.                                                                        ul. Bytnara  „ Rudego ”  3A / 605 
                                                                                                                                     45 – 256  Opole 

     TELEFON  (77) 44 25 132,                                                                                                  NIP  754-108-21-48 

 
      
                                                              Egz. Nr 1.                                                    

 

PROJEKT  WYKONAWCZY 

 

Nazwa  i  adres  obiektu  budowlanego: 

KANALIZACJA SANITARNA  
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

NIEMODLIN  
ULICA BRZESKA, PODGÓRNA i BOCZNA. 

  

INWESTOR         GMINA  NIEMODLIN.  
ADRES                  49 – 100 Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów                                                 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie teren 

 

   
Funkcja 

 

    
Imię i nazwisko 

  Specjalność   

nr uprawnień 

    

Data 

           

Podpis 

 

 

Projektant 

 

 

                                           
     
Mirosław Brzeziński 

 

sieci wod-kan 
352/94/Op 

 

sierpień 

2014 r 

 

 

 

Sprawdzający 
 
Mgr inż. 
   Romuald Maciantowicz 

 
sieci wod-kan 

206/94/Op 
 

 

sierpień 

2014 r 

 

 

 

OPOLE SIERPIEŃ 2014r    



 
KANALIZACJA SANITARNA i SIEĆ WODOCIĄOWA NIEMODLIN UL BRZESKA i PODGÓRNA, BOCZNA. – P.W. 
 

2

   
   

  ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU 
 
 
 
I. UZGODNIENIA  I  DECYZJE 
II. CZĘŚĆ OPISOWA. 
III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KANALIZACJA SANITARNA i SIEĆ WODOCIĄOWA NIEMODLIN UL BRZESKA i PODGÓRNA, BOCZNA. – P.W. 
 

3

 
 
 

I. UZGODNIENIA I DECYZJE 
 

1. Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji    Projektowej. 
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. 
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.   
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1.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Podstawą opracowania projektu jest: 
 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Nie-
modlin, a „I.W.K.PROJ.” Projektowanie w Zakresie Gospodarki wodno-ściekowej i ochrony 
środowiska w Opolu. Projekt został opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 
normami branżowymi. W opracowaniu uwzględniono: 
− Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
− Mapy geodezyjne do celów projektowania w skali 1 : 500 i 1:1000. 
− Uzgodnienia branżowe i z właścicielami działek. 
− Wizja w terenie. 
 
2.  PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 
2.1.  Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, oraz przebudowa sieci wodociągowej 
w mieście Niemodlin  w ul. Brzeska, Podgórna i Boczna. 
Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej miasta Niemodlin 
włączona do oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych. 
Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki Ø1200 w o rzędnej  
164,01/162,68, oraz do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej Ø200 zlokalizowanej w ul. 
Brzeskiej. 
Przebudowę sieci wodociągowej projektuje się na odcinku od włączenia z istniejącą ą wodocią-
gową Ø250 mm przy budynku nr 38 ul. Bohaterów Powstań Śląskich do posesji nr 51b ul. Pod-
górna. 
W projekcie ujęto: 
− budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
− montaż przepompowni ścieków. 
− budowa kolekta tłocznego kanalizacji sanitarnej. 
− budowę przyłączy kanalizacyjnych 
− przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami. 
Projektowaną sieć kanalizacyjną i wodociągową rozwiązano kompleksowo w zakresie: 
− trasę kolektorów dostosowano do istniejącego uzbrojenia oraz ukształtowania terenu. 
− kolektory uzbrojono w studzienki rewizyjne. 
− przebieg i zakres projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej uzgodniono z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.  
 
2.2  Rozmiar inwestycji.  
 
Kolektory sanitarne. 
 
KS 1    PVC 200 mm                                                                         L = 1 280,5 m   
KS 1/1 PVC 200 mm                                                                         L =      62,0 m   
KS 1/2 PVC 200 mm                                                                         L =        8,5 m           
KS 1/3 PVC 200 mm                                                                         L =      17,0 m   
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KS 1/4 PVC 200 mm                                                                         L =      90,0 m   
KS 1/5 PVC 200 mm                                                                         L =    258,5 m           
KS 2    PVC 200 mm                                                                         L =      44,0 m 
KS 2/1 PVC 200 mm       L =      17,5 m   
KS 3    PVC 200 mm                                                                         L =      20,0 m   
KS 4    PVC 200 mm                                                                         L =      71,5 m 
KS 5    PVC 200 mm                                                                         L =      49,0 m       
KS 6    PVC 200 mm                                                                         L =      31,0 m       
            R-m  L = 1 949,5 m 
 
Rurociągi tłoczne      100PE SDR17 Dz 90 mm     L =      67,0 m  
Rurociągi tłoczne      100PE SDR17 Dz 63 mm     L =      64,0 m  
Przepompownie ścieków  sieciowe Ø 1500 mm         kpl. –  1.   
Przepompownie ścieków  sieciowe Ø 1200 mm         kpl. –  1.   
Studzienka kanalizacyjna Ø1200 mm bet            szt. – 10. 
Studzienka kanalizacyjna Ø425 mm z PE/PP     szt. – 56. 
Studzienka kanalizacyjna przelotowa Ø1200 mm              szt. –   1.  
Studzienka kanalizacyjna przelotowa Ø1500 mm     szt. –   3.  
 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej    PVC 200      L =     100,0 m 
                                       PVC 160   L =     536,5 m 
Sieć wodociągowa  
 

Sieć wodociągowa rozdzielcza 

PE 280 mm            L =    119,0 m 
PE 160 mm           L = 1 334,5 m 
PE 110 mm           L =    215,0 m 
PE 90 mm            L =      47,0 m 
PE 63 mm            L =        4,5 m 
Przewiert sterowany PE 160         L =      19,0 m 
 

Zasuwa sieciowa Ø250 mm  z obudową i skrzynka uliczną kpl. –   3. 
Zasuwa sieciowa Ø150 mm  z obudową i skrzynka uliczną kpl. –   2. 
Zasuwa sieciowa Ø100 mm  z obudową i skrzynka uliczną kpl. –   1. 
Zasuwa sieciowa Øz 63 mm z obudową i skrzynka uliczną kpl. –   4. 
Hydrant p.poż nadziemny Ø 890 mm z zasuwą   kpl. – 13. 
 
Sieć wodociągowa w przyłączach. 

PE 32 mm         L =   342,0 m 
PE 40 mm         L =     39,0 m 
PE 63 mm         L =     29,0 m 
Zasuwa odcinająca z obudową i skrzynką uliczną Øz 32  kpl. -  57. 
Zasuwa odcinająca z obudową i skrzynką uliczną Øz 40  kpl. -    7. 
Zasuwa odcinająca z obudową i skrzynką uliczną Øz 63  kpl. -    5. 
Opaska siodłowa 280/32      szt.  -    1. 
Opaska siodłowa 280/40      szt.  -    1. 
Opaska siodłowa 280/63      szt.  –    3. 
Opaska siodłowa 160/32      szt.  –  54. 
Opaska siodłowa 160/40      szt.  –    5. 
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Opaska siodłowa 160/63      szt. –  2. 
Opaska siodłowa 110/32      szt. –  2. 
Opaska siodłowa 110/40      szt. –  1. 
Opaska siodłowa 110/63      szt. –  1.           
 
3.    DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN SĄ   WPISANE DO REJE-
STRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE  MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA    PRZESTRZENNEGO. 
 
Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. Jednakże, 
jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków celem 
sprawowania nadzoru. 
 
4.     DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ     

  NA DZIAŁKĘ LUB TEREN  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 
 
Brak terenów eksploatowanych górniczo.  
 
5.    OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 
Na obszarze objętym zakresem opracowania występuje zabudowa jednorodzinna jedno i 
dwukondygnacyjna. Ciągi komunikacyjne to drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej, 
tłuczniowej, oraz ziemnej. Istniejące uzbrojenie stanowi sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z 
przyłączami domowymi, kable energetyczne niskiego i średniego napięcia, linia kablowa 
telekomunikacyjna, linia energetyczna napowietrzna, siec gazowa miejska oraz kanalizacja 
deszczowa, rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej od fermy MAJA, oraz kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna zaczynająca się przy posesji nr 10 ul. Brzeska. Istniejące uzbrojenie pokazano na 
mapach szczegółowych w skali 1: 500, 1: 1000.  
Obecnie ścieki sanitarne z poszczególnych posesji gromadzone są w zbiornikach bezodpływo-
wych przydomowych. 
   
6.    CHARAKTERYSTYCZNE DANE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW    
       BUDOWY. 
 

Szczegółowy opis warunków gruntowo - wodnych zawarto w opracowaniu „OPINIA GEO-
TECHNICZNA dla ustalenia geotechnicznych warunków budowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Niemodlin. Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podło-
ża terenu w rejonie projektowanych obiektów budowlanych. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że w podłożu budowlanym pod nasypem zalegają grunty złożone. Korzystne warunki wbudowa-
nia kanalizacji sanitarnej występują w górnej części ul. Podgórnej i rejonie Banku Zachodniego. 
W tej części występują grunty piaszczyste. Na pozostałej części zakresu opracowania występują 
grunty w postaci narzutów z namułami, oraz iły. W miejscu posadowienia przepompowni ście-
ków otwór nr 7 występują grunty piaszczyste nawodnione. Nawiercone zwierciadło wody grun-
towej nawiercono na poziomie 0,90 m.p.p.t. w rejonie przepompowni ścieków. 
Warunki hydrologiczne dla wykonania robót są średnio korzystne . Pod względem odspajalności 
w podłożu zalegają grunty kat. II i III. Głębokość przemarzania podłoża wg PN-81/B-03020 dla 
rozpatrywanego terenu wynosi hz=1,0 m p.p.t..  
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W oparciu o zastosowane rozwiązania projektowe i wykonaną na potrzeby niniejszego opraco-
wania opinią geotechniczną projektowany obiekt budowlany zalicza się do drugiej kategorii geo-
technicznej w rozumieniu  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8 października 1998 r.). 
 
7.      PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA. 
7.1.   Kanalizacja sanitarna. 
 
7.1.1.   Ilość ścieków  
 
Ilość ścieków przyjęto na podstawie „Koncepcji programowej” opracowanej w 1999 r przez „BI-
PROWOD” Wrocław, do obliczeń przyjęto dane z bilansów ścieków skorygowane przez Biuro 
Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. Opole. 
Ilość ścieków maksymalna  jaka dopływać będzie do kanalizacji z poszczególnych posesji wyno-
si q = 0,72 l/s 
 
7.1.2. Kolektory - lokalizacja. 
 
Kolektory kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie drogi krajowej (ul. Boh. Powstań 
Śląskich), drogi powiatowej (ul. Brzeska), oraz w drodze gminnej (ul. Podgórna). Kolektory 
kanalizacji sanitarnej odbierające ścieki z poszczególnych posesji zaprojektowano w układzie 
grawitacyjnym dostosowanym do istniejącego terenu, zabudowy, oraz decyzji i uzgodnień 
branżowych i właścicieli posesji. 
 
7.1.2.1   Rurociągi. 
 
Kanalizację projektuje się z rur PVC  kanalizacyjnych φ 200 mm  typu SN8 lite łączonych na 
kielich z uszczelkę gumową. Rury układać na głębokości i ze spadkiem projektowanym 
uwidocznionym na profilach podłużnych załączonych w części graficznej opracowania. 
Minimalny spadek dla rur kanalizacyjnych D - 200 mm wynosi I = 0,4%. Rurociągi układać na 
podsypce z piasku lub gruntu sypkiego gr. 20 cm.  Obsypka rurociągu gruntem sypkim gr. 30 cm 
ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić.  
 
7.1.2.2.  Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 
 

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanowić będą studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów 
żelbetowe ∅ 1200 i 1500 mm oraz studzienki z tworzywa sztucznego PE 425 mm  
 
Studzienka kanalizacyjna ∅ 1200 mm żelbetowa składa się z : 
 

• dno studzienki  prefabrykowane   ∅ 1200 mm,  h = 80 – 130 cm . 
• kręgi betonowe z uszczelką gumową              ∅ 1200mm,   h = 25 -   50 cm. 
• zwężka betonowa     ∅ 1200mm    h = 62 cm.   
• pierścień dystansowy betonowy   ∅ 625 mm     h =   6 – 10 cm 
• płyta pokrywowa ∅ 1200 / 600 mm dla obciążeń dynamicznych studni. 
• właz żeliwny ∅ 600 mm samopoziomujący z wypełnieniem betonowym. 

Elementy żelbetowe i betonowe z betonu BS – 45. 
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Przejścia przez ścianę studzienki szczelne poprzez króćce połączeniowe w otworach w ścianie 
studni lub tulei przejściowych. 
 

Studzienka kanalizacyjna ∅ 1200 mm i 1500 przelotowa żelbetowa składa się z : 
 

• dno studzienki  murowane z cegły klinkierowej ∅ 1200 i 1500 mm,  h = 80 – 130 cm  
• kręgi betonowe z uszczelką gumową               ∅ 1200 i 1500 mm,  h = 25 -   50 cm. 
• zwężka betonowa      ∅ 1200mm    h = 62 cm.   
• pierścień dystansowy betonowy    ∅ 625 mm     h =   6 – 10 cm 
• płyta pokrywowa      ∅ 1200 / 600 mm dla obciążeń dy-

namicznych dla studni bez zwężki. 
• właz żeliwny ∅ 600 mm samopoziomujący z wypełnieniem betonowym. 

Elementy żelbetowe i betonowe z betonu BS – 45. 
Przejścia przez ścianę studzienki szczelne poprzez króćce połączeniowe w otworach w ścianie 
studni lub tulei przejściowych. 
 

Studzienka rozprężna. 
 
Rolę studzienki rozprężnej dla rurociągu tłocznego z przepompowni sieciowej spełniać będzie 
istniejąca studzienka betonowa S-1 istn Ø 1200 zlokalizowana w ul. Brzeskiej przy posesji nr 10. 
Wewnątrz istniejącej studzienki zamontować biofiltr. 
Przed włączeniem do studzienki w celu zredukowania prędkości przepływających ścieków nale-
ży zamontować kształtki z PE zgodnie z rysunkiem szczegółowym.   
Dla przepompowni sieciowej: redukcja 90/200. Prostka PE Dz 200  L = 2,0 m 
 

Studzienka z tworzywa sztucznego ∅ 425 mm składa się z: 
 

• kineta studzienki  PE ∅ 425 mm 
• trzon studzienki- rura karbowana dwuścienna PE ∅ 425 mm 
• rura teleskopowa do  rury karbowanej PE ∅ 425 mm 
• właz żeliwny do rury teleskopowej klasy D 400 

 

7.1.3.    Przepompownia ścieków sieciowa. 
 

Przepompownia ścieków. 
 

Projektowana przepompownia ścieków ul. Brzeska zlokalizowana została na działce nr 375. 
Właściciel działki Pani Antonina Łozowiecka zam. Niemodlin ul. Brzeska 12.  
Przepompownia ścieków ul. Boczna zlokalizowana na działce nr 44 własność Gmina Niemodlin. 
         

Konstrukcja przepompowni. 
 

Komorę przepompowni zaprojektowano w formie okrągłego prefabrykowanego zbiornika   z 
betonu o średnicy Ø1500 i Ø1200. Przepompownia wyposażona jest w drabinę zejściową, właz 
wejściowy, kominek wentylacyjny,  szafa sterująca. 
Parametry zbiornika przepompowni ścieków: 
 
      Brzeska  Boczna 
Rzędna terenu      162,12 m.n.p.m. 163,70 m.n.p.m. 
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Rzędna posadowienia przepompowni  159,15 m.n.p.m. 160,60 m.n.p.m. 
Rzędna wlotu        160,20 m.n.p.m.  161,24 m.n.p.m. 
Rzędna wylotu rurociągu tłocznego  160,60 m.n.p.m. 162,30 m.n.p.m. 
wysokość komory     H = 3250  cm    H = 3200  cm    
średnica dopływu     Ø200 mm    Ø200 mm 
średnica wylotu     φ 80 mm    φ 63 mm              
  
Podstawowe wyposażenie technologiczne przepompowni. 
 
Część podziemna przepompowni kompletnie wyposażona przez producenta posiada: 
Pompa zatapialna ścieków surowych szt.1 + 1 rez. o parametrach: 
 

Brzeska  Boczna 
-  nominalny pobór  mocy 1 pompy  Pn = 2,0 kW  Pn = 1,6 kW 
-  wydajność pompy                  q    =   7,29 l/s. q    =   4,4 l/s.  
-  wysokość podnoszenia            H   = 6,27 m  H   = 9,33 
-  rodzaj pompy – wirowa, odśrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej montowana na kola  
   nie sprzęgającym, opuszczana po prowadnicach  
− półotwarty, samooczyszczający się wirnik współpracujący z dyfuzorem wlotowym wyposażo-

nym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej; możliwość 
osiowego przemieszczania się zwiększająca przelot pompy; 

− utwardzane krawędzie wirnika N do 45 HRC - krawędzie wirnika są hartowane indukcyjnie i 
opcjonalnie pokrywane warstwą twardego węglika wolframu. Dzięki zastosowaniu takiej 
technologii wirnik charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie pracując w medium 
zawierającym znaczne ilości osadów i zawiesiny mineralnej 

− pompa przystosowana do montażu samoczynnego hydrodynamicznego zaworu płuczącego 
− moc nominalna silnika nie większa niż P2=2,0 kW 
− uszczelnienia wału pompy: dwa niezależne pełne uszczelnienia mechaniczne czołowe, 
− materiał: obudowy – żeliwo szare klasy minimum GG-25, wał ze stali nierdzewnej odpornej 

na korozję AISI431 
− zabezpieczenia: termiczne – czujnik temperatury stojana, 
− wszelkie połączenia śrubowe wykonane ze stali, co najmniej OH18N9 
− prowadnice z rur Dn 50 mm stal nierdzewna 
− układ tłoczny  Dn 80 - 50 mm kołnierzowy ze stali nierdzewnej 
− zasuwa nożowa Dn 80 - 50 mm      szt. 2. 
− zawór zwrotny kulowy Dn 80 - 50 mm.   szt. 2 
− nasada płucząca      szt  1. 
 
Wkładka denna. 

 
Wkładka z tworzywa sztucznego na dnie pompowni, o specjalnie wyprofilowanym kształcie, 
powodująca zsuwanie się zawiesin sedymentujących bezpośrednio pod wlot pompy, dzięki cze-
mu eliminuje się proces powstawania złogów osadu na dnie pompowni oraz pozwala osiągnąć 
większy stopień usuwania z pompowni części flotujących (kożuch). Stopy sprzęgające do pomp 
również posiadają odpowiednio wyprofilowany skośny kształt.   

 
Zawór płuczący. 
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Samoczynny hydrodynamiczny zawór płuczący montowany na korpusie pompy mający na celu 
wywołanie burzliwego ruchu wirowego w studni pompowni ścieków, celem poderwania z dna 
zanieczyszczeń sedymentujących oraz rozbicie tworzącego się na powierzchni zwierciadła ście-
ków kożucha. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła 
zasilania oraz odrębnego układu sterowania. 

 
Posadowienie przepompowni ścieków. 

 

Przepompownia Brzeska. 

 
Po przygotowaniu wykopu obiektowego do poziomu wody gruntowej 0,90 m ppt w miejscu 
wbudowania przepompowni ustawić kręgi Ø2500 mm.  Metodą studniarską zapuścić kręgi do 
wymaganej głębokości zgodnie z Dokumentacją Projektową. Pierwszy krąg powinien mieć 
zamocowany nóż tnący. Połączenie kręgów dla zapewnienia szczelności należy wykonać 
betonem klasy B-40. W zapuszczonych kręgach wylać korek betonowy grubości 0,5 m i po 
ustabilizowaniu się betonu odpompować wodę. Następnie w kręgach Ø2500 mm wylać dno z 
betonu B-40 gr. 10 cm i ustawić  zbiornik przepompowni. Wyprowadzić i zaślepić krócice 
wlotowe i wylotowy. Zbiornik dociążyć betonem i po ustabilizowaniu się betonu zasypać 
przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a kręgami piaskiem i zagęścić. 
Całość obsypać piachem z zagęszczeniem, pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym 
sypkim i również zagęścić.  
 
Przepompownia Boczna. 
 
Montaż przepompowni ścieków w gotowym umocnionym wykopie . W dnie wykopu wykonać 
10 cm podłoże z chudego betonu. Na wyrównanym podłożu wykonać płytę fundamentową żelbe-
tową zgodnie z załącznikiem graficznym. Na przygotowanej płycie posadowić komorę przepom-
powni. 
 
Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków. 

Nawierzchnia. 
Teren przepompowni wygrodzić a dojazd do przepompowni i powierzchnię wokół zbiornika 
przepompowni utwardzić kostką betonową gr. 8 cm m2 – 27,3.   

- przepompownia Brzeska L = 19,5m 
- przepompownia Boczna  L =   7,8m 

 
Projektuje się nawierzchnie o następującej konstrukcji: 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8,00 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa grubości 5,00 cm 
• podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa górna gr. 8 cm. 
• podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna gr. 15 cm. 

 

Całość konstrukcji nawierzchni ograniczyć obrzeżem betonowym  30x8 cm. 
 - przepompownia Brzeska L = 22,0m 
 - przepompownia Boczna  L = 12,0m 



 
KANALIZACJA SANITARNA i SIEĆ WODOCIĄOWA NIEMODLIN UL BRZESKA i PODGÓRNA, BOCZNA. – P.W. 
 

12

 

Ogrodzenie. 
 
Gotowe elementy kratowe, stalowe, ocynkowane: rozmiar oczek 68 x 127 mm    

•  długość ogrodzenia 
-  przepompownia Brzeska – 13,0 m 
-  przepompownia Boczna –    9,0 m 
• Wysokość przęsła – 1,50 m. 
• Szerokość bramy – 3,0 m. 
• Słupki między przęsłami z płaskownika stali ocynkowanej. 
• Cokół z betonu B – 20 lub obrzeży betonowych trawnikowych L=22,0 .  

 
7.1.4.    Kolektory tłoczne. 
7.1.4.1.   Rurociągi. 

 
Rurociąg tłoczny projektuje się do odprowadzenia ścieków z przepompowni do kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej. Dla przepompowni w ul Brzeskiej włączenie projektowanego 
rurociągu tłocznego będzie do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 
przy posesji nr 10 ul. Brzeska. 
Rurociąg tłoczny projektuje się z rur PE100 SDR 11 PN 16 Dz 90 mm. Przed włączeniem 
do istniejącej studzienki kanalizacyjnej wykonać podejście z rur PE składające się z 
redukcji PE 90/200, prostki PE 200 L=2,0 m. 
Rurociągi układać w wspólnym wykopie z kolektorem grawitacyjnym.   

 
7.1.5.   Przyłącza kanalizacyjne. 

 
Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano od kolektora do budynku lub do istniejącego rurociągu 
kanalizacyjnego na terenie posesji. W zakresie wykonywanych robót budowlano – 
montażowych kolektorów sanitarny, przyłącze wykonane będzie do granicy posesji 
zakończone zaślepką. Pozostały odcinek przyłącza wykonywany będzie przez właściciela 
posesji. Lokalizację przyłącza kanalizacyjnego na terenie posesji oraz miejsce włączenia 
uzgodniono z właścicielem lub pełnomocnikiem posesji. 
 
7.1.5.1.   Rurociągi. 
 
Materiał do wykonania przyłączy to rury z PVC klasy SN8 lite  D – 160 i 200 mm kielichowe z 
uszczelką gumowa. Rury należy układać ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. 
Rzędne włączenia przykanalików wg. profili i map zasadniczych załączonych w części 
graficznej. Dla przykanalików z rur o średnicy 0,15 m minimalny spadek wynosi 1,5 %. 
Połączenie przykanalików z kolektorem poprzez studzienki rewizyjne sieciowe lub trójnik o śr 
200/160 mm.  
 
7.1.5.2.   Uzbrojenie. 
 

Na terenie posesji przykanaliki posiadać będą studzienki połączeniowe. Projektuje się studzienki 
z tworzywa sztucznego o średnicy ∅ 315 mm. Studzienka składa się z: 

• kineta studzienki PP dla rury karbowanej ∅ 315 mm. 
• rura karbowana (trzon studzienki) ∅ 315 mm. 
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• rura teleskopowa ∅ 315 mm 
• pokrywa żeliwna ∅ 315 mm kl. B125 do rury teleskopowej – wersja przejazdowa 
• pokrywa betonowa – wersja nie przejazdowa. 

 

7.2.     Sieć wodociągowa. 
 

7.2.1.  Sieć wodociągowa rozdzielcza. 
 
Przebudowę sieci wodociągowej lokalizuje się w pasie drogi powiatowej i gminnej wzdłuż pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z wyjątkiem odcinka w ul. Brzeskiej gdzie jest zlokalizo-
wany istniejący kolektor sanitarny. 
 
7.2.1.1.   Rurociągi 
 
Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 PN16 160 - 280 mm o połą-
czeniu zgrzewanym. 
Rurociągi układać na podsypce z piasku gr. 0,10 cm.  Obsypka rurociąg gruntem sypkim gr. 30 
cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać warstwami 20 cm z zagęszczeniem. 
Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,40 m przykrycia górnej krawędzi rurociągu. Z uwagi 
na układkę projektowanej sieci wodociągowej w pobliżu istniejącej sieci, głębokość posadowie-
nia projektowanej sieci może być zmienna. 
Trasę rurociągu w ziemi oznakować taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową na całej 
długości. Armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym. 

 
7.2.1.2.   Uzbrojenie. 
 
Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i 
eksploatacji sieci.  

 
Zasuwy odcinające. 

W celu wyłączenia odcinka sieci z eksploatacji projektuje się zasuwy odcinające Dn 250, 150 i 
80 mm dla rur z PE z wolnym przelotem, miękkouszczelniająca. Zasuwę wyposażyć w obudowę 
i skrzynkę uliczną żeliwną. Skrzynkę obudowy zasuwy ustawić na fundamencie z bloczków lub 
płyt betonowych i umocnić prefabrykowaną płytką betonową.  

 
Hydrant p.poż. nadziemny. 

 
Projektuje się hydranty p. poż. nadziemne Ø80 mm z zabezpieczeniem przed kradzieżą wody. 
Hydrant zamontować na kolanie kołnierzowym stopowym żeliwnym Ø80 mm, wyposażyć w za-
suwę odcinającą dla rur PE Ø80 mm z obudową i skrzynką uliczną żeliwną. Skrzynkę do zasuw 
ustawić na przygotowanym fundamencie z bloczków lub płyt betonowych. 
Hydrant i skrzynkę uliczną zasuwy umocnić prefabrykowaną płytką betonową. 
Podejście do hydrantu wykonać poprzez montaż trójnika redukcyjnego na sieci rozdzielczej z 
odejściem 90 mm. 

 
7.2.2. Przyłącza wodociągowe. 
 
Wymianę przyłącza wodociągowego zaprojektowano zgodnie z zaleceniami i inwentaryzacją ist-
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niejących przyłączy wykonaną  przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nie-
modlinie. Zakres projektu obejmuje projekt przyłącza od sieci rozdzielczej do budynku. Zakres 
do realizacji przyłącza wodociągowego od sieci rozdzielczej do granicy posesji. Odcinek na tere-
nie posesji wykonywany będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nie-
modlinie. 
 
7.2.2.1.   Rurociągi. 

 
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur PE100 SDR 11 PN 16 ciśnieniowych Dz 32 – 65 mm  
o połączeniu ISO.  
Rurociągi układać na podsypce z piasku gr. 0,10 cm.  Obsypka rurociąg gruntem sypkim gr. 30 
cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać warstwami 20 cm z zagęszczeniem. 
Wykonane przyłącze należy zakończyć zaślepką. Głębokość posadowienia rurociągu 1,40 m 
przykrycia górnej krawędzi rurociągu. Z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji projektowanego 
przyłącza z istniejącym kolektorem kanalizacji deszczowej, głębokość układki przyłącza może 
ulec zmianie. 
Trasę rurociągu w ziemi oznakować taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową na całej 
długości. 
Armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym. 
 
7.2.2.2.   Uzbrojenie. 
 
Montaż przyłącza wodociągowego do sieci rozdzielczej wykonać poprzez zamontowanie na ru-
rociągu rozdzielczym obejmy do nawiercania bez zasuwy odcinającej.  
Zasuwę odcinającą do przyłączy wodociągowych z tworzywa sztucznego zamontować poza pa-
sem jezdnym drogi przed granica posesji. Zasuwę wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną że-
liwną. Skrzynkę uliczną umocnić prefabrykowana płytką betonowa.     
Projektuje się obejmy o średnicy Dz 280 110 mm z odejściem dla PE 32, 40 i 63 mm. 
Istniejące budynki posiadają wewnętrzną instalacje wodociągowa z zamontowanymi zestawami 
wodomierzowymi. 
 
7.3.   Kolizje z urządzeniami obcymi i przeszkodami. 
 
a) skrzyżowania z siecią wodociągową 
 
Sieć kanalizacyjna krzyżować się będzie z istniejącą siecią wodociągową. Roboty w pobliżu wo-
dociągów należy prowadzić ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscu kolizji, 
jeśli zachodzi konieczność przewidzieć przełożenie istniejącej sieci wodociągowej. 
 
b) skrzyżowania z siecią telekomunikacyjną i elektroenergetyczną 
 
Kable, są uwidocznione na mapach zasadniczych. W związku z tym, na skrzyżowaniach kanali-
zacji sanitarnej z kablami, projektuje się rury ochronne dzielone.  
Roboty w pobliżu kabli teletechnicznych i energetycznych należy prowadzić ręcznie zgodnie  
 
z obowiązującymi przepisami,. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić właściciela 
urządzenia o terminie rozpoczęcia robót w celu ustalenia nadzoru nad wykonywanymi pracami. 
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c) skrzyżowanie z drogami. 
 

Skrzyżowania z drogą  krajową wykonać przewiertem/przeciskiem sterowanym (mikrotuneling)  
bez naruszenia konstrukcji jezdni zgodnie z warunkami  zawartymi w Decyzji Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad o/ Opole. 
Skrzyżowanie sieci wodociągowej Ø 160 PE z droga powiatową wykonać metodą przewiertu ste-
rowanego w osłonie z bentonitu.  
Po przygotowaniu stanowiska roboczego należy sprawdzić parametry dołu montażowego oraz 
rewizyjnego. Następnie zamontować prowadnice i opuścić na dno wykopu wiertnicę.  
Hydrauliczny agregat napędowy ustawić na powierzchni terenu. 
Komorę przeciskową wykonać poza pasem drogowym. Przejścia kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciągowej pod drogami gminnymi wykonać metodą wykopu otwartego.  
 
d) skrzyżowanie z siecią gazową rozdzielczą. 
 
W rejonie skrzyżowania rurociągu kanalizacyjnego z siecią gazową rozdzielczą wykopy wyko-
nać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do robót powiadomić 
właściciela urządzenia o terminie rozpoczęcia robót w celu ustalenia nadzoru nad wykonywany-
mi pracami. 
 
e)  skrzyżowanie z istniejącym rurociągiem tłocznym Ø200 PE kanalizacji sanitarnej. 
 
Brak inwentaryzacji lokalizacji rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wymusza na wyko-
nawcy wykonania wykopów kontrolnych w celu dokładnego zlokalizowania oraz ustalenia rzęd-
nych posadowienia rurociągu tłocznego. Na etapie projektowania ustalono przebieg rurociągu 
tłocznego wzdłuż istniejącej kanalizacji deszczowej. Wizja w terenie wykazała że rurociąg tłocz-
ny zlokalizowany wzdłuż kolektora deszczowego Ø 1000 przebiegał wewnątrz studzienki Ø 1500 
kolektora deszczowego. Po zlokalizowaniu rzędnych posadowienia rurociągu tłocznego a równo-
cześnie kolektora deszczowego można ustalić rzędne rurociągów kanalizacji sanitarnej. Dotyczy 
to głównie przykanalików. W sytuacji kolizji należy rurociąg tłoczny przełożyć za pomocą 
kształtek. Powyższe uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru.   
 
f)  skrzyżowanie z istniejącym kolektorem kanalizacji deszczowej. 
 
Kolizję kolektora kanalizacji sanitarnej z kolektorem kanalizacji deszczowej wykonać poprzez 
zabudowę na kolektorze deszczowym studzienki przelotowej. Dla kolektora deszczowego Ø1000 
studzienka Ø1500, dla kolektora deszczowego Ø300 studzienka Ø1200. Podstawę studzienki 
wykonać murowaną z cegły klinkierowej. Na podstawie ustawić elementy betonowe. Skrzyżo-
wanie rurociągu kanalizacji sanitarnej z kolektorem deszczowym nastąpi wewnątrz studzienki 
przelotowej. W tym celu wewnątrz studzienki istniejący kolektor deszczowy należy rozebrać 
wzdłuż jego osi do połowy średnicy. Dolna część istniejącego kolektora będzie tworzyć kinetę. 
Wewnątrz studzienki wykonać półki wzdłuż kinety. Projektowany kolektor sanitarny zgodnie z 
projektem kolidować będzie w górnej części.   
 
 
8.  WYTYCZNE DO REALIZACJI ROBÓT KANALIZACYJNYCH.  

 

• Roboty przygotowawcze. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane trasy kolektorów wytyczyć geodezyjnie 
w terenie. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi wykonanymi 
ręcznie, pod nadzorem właściciela urządzenia podziemnego. Istniejącą nawierzchnię drogowe 
oraz nawierzchnie chodników rozebrać.  
 

• Wykopy i zasypki. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i 
badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. W pierwszej kolejności należy 
dokonać odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym. Odkrywki należy wykonać 
ręcznie. 
Dla układki rurociągów przyjęto wykopy o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. 
Wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie na odkład. Wykopy wykonywane mechanicznie z 
wymianą gruntu należy przewidzieć na odcinkach robót prowadzonych w pasie dróg.  
Sposób umocnienia pionowych ścian wykopów Wykonawca robót uzgodni z Inżynierem 
kontraktu lub Inspektorem nadzoru. Podsypkę i obsypkę rurociągów w wykopie wykonać ręcznie 
z zagęszczeniem warstwą 0,20 m podsypka, oraz 0,30 ponad wierzch rury osypka, gruntem 
sypkim dowiezionym. Zagęszczenie wykopów w pasie drogi Is = 1,0°, dla chodników I = 0,98º. 
W miejscach tych należy wykonać całkowitą wymianę gruntu. Do podsypki i obsypki nie należy 
używać gruntu gliniastego oraz z domieszką kamieni, gałęzi i gruzu. Nadmiar gruntu pozostałego 
z wykopów wywieść w miejsce wskazane przez inwestora. Jeśli grunt z wykopu nie spełnia 
warunków do zasypki ( odpowiedni stopień zagęszczenia) wówczas wykop do rzędnej terenu 
należy zasypać gruntem sypkim dowiezionym. 
Wykopy w gruntach gliniastych i iłach nawodnionych do podsypki i obsypki zastosować 
pospółkę lub żwir.  
Przyjęto szerokość wykopu: 
dla rurociągów φ 150 - 200 mm wynosi 1,20 m 
Wykopy oznakować taśmą ostrzegawczą i barierami. Poszczególne odcinki robót oznakować 
znakami ostrzegawczymi. Dla ruchu pieszego w miarę potrzeb nad wykopem ustawić przenośne 
kładki dla pieszych. 
Wykonawca przed wykonaniem zasypki wykona próby zagęszczenia wykonanego podłoża. Za-
sypkę można wykonać po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zagęszczenia przedkładając inspek-
torowi nadzoru.  
Dla sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy wodociągowych układanych w wspólnym wy-
kopie z kolektorami kanalizacji sanitarnej roboty ziemne ujęto w kolektorach sanitarnych. 
  

• Odwodnienie wykopów. 
 

W dokumentacji geologicznej dla projektowanego terenu wykazano zaleganie wody gruntowej 
na głębokości 0,90 m.p.p.t. w miejscu posadowienia przepompowni ścieków. W zależności od 
warunków atmosferycznych jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji zwierciadło 
wody może zalegać w wykopie w podłożu nieprzepuszczalnym. W takich warunkach należy 
przewidzieć odwodnienie powierzchniowe wykopów poprzez studzienki drenażowe. 
Pompowanie pompami spalinowymi z odprowadzeniem wody rurociągiem tymczasowym poza 
granice robót do przydrożnego rowu lub istniejącej kanalizacji deszczowej.  
 

• Nawierzchnie drogowe. 
 



 
KANALIZACJA SANITARNA i SIEĆ WODOCIĄOWA NIEMODLIN UL BRZESKA i PODGÓRNA, BOCZNA. – P.W. 
 

17

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć istniejące nawierzchnie drogowe i 
elementy drogowe (krawężniki, obrzeża, kostka betonowa).  
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej poprzez ciecie asfaltu na szerokość wykopu powiększoną o 
0,50 m z każdej strony wykopu.  
Rozebranie podbudowy o szerokości wykopu powiększoną 0,25 m z każdej strony wykopu. 
Rozbiórka podbudowy mechanicznie. 
Odbudowa nawierzchni drogowych asfaltowych zachowując następujące warstwy: 
-  podbudowa z tłucznia bazaltowego grubości 20 cm – warstwa dolna. 
-  podbudowa z tłucznia bazaltowego grubości 10 cm – warstwa górna. 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm. 
-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
Szczegółowe warunki prowadzenia robót w drodze powiatowej, oraz roboty odtworzeniowej 
zawarto w Decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 
Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w ul. Brzeskiej 
do posesji nr 23 warstwę ścieralną ułożyć na całej szerokości po uprzednim frezowaniu.  
 

• Montaż sieci kanalizacyjnej. 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów  powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 
i głębokości posadowienia kolektora zgodnie z załączonymi profilami podłużnymi w części 
graficznej. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1610:2002. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanałów przed połączeniem  
i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Przewody z rur PE i PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z 
uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) połączenia rur 
PE i PVC jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. 
Przewody tłoczne kanalizacji sanitarnej należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w 
styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym 
dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość połączeń zgrzewanych 
wpływ mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas docisku, czas 
nagrzewania w głąb, czas wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych powierzchni, czas 
łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie doczołowe umożliwia łączenie 
rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych.  Jeżeli zachodzi konieczność 
zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0ºC, w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - należy 
stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce 
rur powinny być zamknięte). 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury można łączyć za pomocą kielicha pojedynczego lub dwukielicha 
oraz na zatrzask. Łączenia mogą zostać wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w 
zależności od technologii samej układki przewodu w wykopie. 
Przy kielichowym połączeniu rur PVC należy oczyścić kielich z jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
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Następnie należy sprawdzić zamocowanie uszczelki znajdującej się wewnątrz kielicha. Po 
zamocowaniu kielicha na końcówkę jednej rury, końcówkę drugiej posmarować lubrykantem i 
umieścić koniec rury w kielichu dokładnie współosiowo, uważając aby nie zawinąć uszczelki 
podczas wkładania. Rurę można docisnąć za pomocą ręcznych narzędzi dbając, aby nie 
uszkodzić rur. 
Przy montażu rurociągów zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej długości. 
Cięcie poprzeczne rury PE i PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
rury.  
Warunkiem prawidłowego wykonywania połączenia rur jest takie ich ułożenie, aby osie 
łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 
Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie 
spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 
długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm.Na 
zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zainstalować 
bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez 
Wykonawcę na budowie.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego rurociągu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia 
przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się 
nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 
• Przepompownie ścieków 
Brzeska 
 
Posadowienie komory przepompowni wykonać po uprzednim zapuszczeniu metodą studniarską 
kręgów Ø2500 mm i wykonaniu w dnie korka betonowego i dna. Krawędź kręgu powinna być na 
rzędnej 10 cm wyższej niż zwierciadło wody gruntowej. W tak przygotowanym podłożu można 
przystąpić do opuszczenia zbiornika przepompowni. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem 
przepompowni, a zapuszczonymi kręgami obsypać gruntem sypkim z dokładnym zagęszczeniem 
warstwami grubości 20 cm.  
Górna. 
Posadowienie komory przepompowni wykonać po uprzednim wykonaniu wykopu o scianach 
pionowych umocnionych. W dnie wykopu wykonać podłoże gr. 10 cm z zagęszczeniem z chude-
go betonu pod płytę fundamentową. Na tak przygotowanym podłożu wykonać płytę fundamen-
tową żelbetową o wym 2400x2400x350 mm. W tak przygotowanym podłożu można przystąpić 
do opuszczenia zbiornika przepompowni. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem przepompowni, a 
ścianą wykopu gruntem sypkim z dokładnym zagęszczeniem warstwami grubości 20 cm.  
 
• Studzienki betonowe. 
 
Prefabrykowane  z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1200 mm z włazem żeliwnym φ 
600 mm samopoziomujacy typu ciężkiego wypełnionego betonem. Kręgi żelbetowe z betonu 
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wodoszczelnego klasy nie mniejszej niż B-45, spełniające wymagania DIN 4034 i PN-EN 
1917:2004, o wodoszczelności W8 i małej nasiąkliwości (poniżej 4%), spełniające wymogi DIN 
1045 w zakresie wymogów stawianych w stosunku do betonów wodoszczelnych 
i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne.  
Studzienki wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy  
 
PN-B-10729:1999. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  
Studzienki mają być zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno 
pozostać nadproże min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na 
gładko z obu stron zaprawą cementową odpowiedniej wytrzymałości. 
Studzienkę posadowić na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30 cm 
zagęszczonej do stopnia Is = 1,0º 
Wykonawca przed wykonaniem zasypki wykona próby zagęszczenia wykonanego podłoża. 
Zasypkę można wykonać po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zagęszczenia przedkładając 
inspektorowi nadzoru.   
 
• Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. 
 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 30 cm, a w gruncie 
nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. 
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 
a) kinety, 
b) rury członowej karbowanej, 
c) rura teleskopowa. 
d) właz żeliwny 40 t 
Studzienki zaprojektowane zostały jako niezłazowe. Połączenie rur ze studzienką jest 
analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych elementów 
pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. 
Na przygotowanej i odpowiednio zagęszczonej podsypce ustawić kinetę studzienki, następnie na 
kinetę założyć rurę karbowaną o żądanej wysokości. W rurę karbowaną wsunąć rurę teleskopową 
z wcześniej założoną pokrywą. Rura teleskopowa umożliwia dostosowanie rzędnej pokrywy do 
terenu. Elementy studzienki łączone poprzez uszczelkę gumową. Studzienki nie wymagają 
izolacji zewnętrznej i wewnętrznej.  
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy piaskiem zasypać 
wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, 
aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający 
powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń 
ruchu drogowego. 
Studzienkę posadowić na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30 cm 
zagęszczonej do stopnia Is = 1,0º 
Wykonawca przed wykonaniem zasypki wykona próby zagęszczenia wykonanego podłoża. 
Zasypkę można wykonać po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zagęszczenia przedkładając 
inspektorowi nadzoru wynik przeprowadzonej próbie.   
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• Próby szczelności 
 

Kolektory grawitacyjne. 
 

Po dokonaniu montażu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności sieci kanalizacyjnej. 
 

W odbiorze na szczelność przewodów grawitacyjnych z rur betonowych występują próby na: 
- eksfiltrację wody z przewodu. 
- infiltrację wody do przewodów. 

W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami do 75,0 m pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz kanału. W tym celu wylot 
przewodu w studzience należy zamknąć korkiem, następnie napełnić go wodą i sprawdzić jego 
szczelność. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelności studzienek rewizyjnych. Złącza  
kanału powinny być odkryte i widoczne. Woda do przewodu kanalizacyjnego powinna być 
doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania się napełniania odcinka poddanego próbie napełniać 
wodą pod ciśnieniem np .z sieci wodociągowej. Czas napełniania danego odcinka nie powinien 
być krótszy od 1 godziny w celu spokojnego napełniania i odpowietrzenia przewodu. Ciśnienie w 
przewodzie winno wynosić 3,0 m sł w. a czas trwania próby 15 minut. Rurociąg jest szczelny 
wówczas gdy uzupełnienie wody w danym odcinku nie przekracza 0,02dm3 / m2 powierzchni 
rury. W przypadku nieszczelności złącza należy wymienić, a próbę ponowić.  
Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej 
Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. 
Wiąże się to z przerwaniem odwodnienia wykopów. 
Próbę należy przeprowadzać zgodnie z normą PN - 92 / B - 10735. 
 

Sieć wodociągowa. 

 

Aby zapewnić ciągłą dostawę wody należy projektowany wodociąg włączyć z istniejącą siecią 
poprzez zabudowę zasuwy odcinającej, kończąc studzienką wodomierzowa. Projektowane 
przyłącza 1,5 m poza granicą posesji wyprowadzić ponad teren. Przed granicą posesji 
zamontować zasuwę odcinającą. Po wykonaniu sieci z przyłączami należy przeprowadzić 
płukanie i dezynfekcję. Nowe przyłącza nie podłączone do wewnętrznej instalacji zamknąć za-
suwą odcinającą. Po włączeniu do instalacji wewnętrznej odblokować zasuwę odcinającą, nato-
miast istniejące przyłącze zaślepić.   
 

Sieć wodociągowa – próba szczelności. 

 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu, należy prze-
prowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać należy dla odcinka przewodu ułożonego pod 
drogami, ulicami na ciśnienie pp=2pr (pp – ciśnienie próbne; pr – ciśnienie robocze) lecz nie 
mniejsze niż 1,0 MPa. Przez 30 min ciśnienie nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wy-
magania odnośnie szczelności rurociągu zgodnie z PN-B-10725 :1999. 
 
Sieć wodociągowa – płukanie i dezynfekcja. 

 
Rurociągi  PVC przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu  przepłukaniu  wodą,  
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przy prędkości przepływu dostatecznej  do  wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicz-
nych. Do  płukania  używać wody wodociągowej wypuszczając brudną przez hydranty,  aż  do  
chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 
Po  przepłukaniu  rurociągów należy dokonać ich dezynfekcji za pomocą wodnego roztworu 
podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu pod 
 
chlorynu sodu i  utrzymaniu  go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana  woda  win-
na być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody i przepłukaniu przewo-
du.  
Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka  wody do analizy pod 
względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  
 
• Przejście pod drogą przewiertem sterowanym – mikrotuneling. 
 
Mikrotuneling (przewiert sterowany) – bez wykopowa technologia budowy kanalizacji 
sanitarnej eliminująca do minimum zakłócenia w ruchu ulicznym i dewastacja istniejących 
nawierzchni. 
W trakcie wykonywania przewiertu następuje jednoczesne wprowadzanie rury przewodowej 
Ø200mm kamionkowe obustronnie szkliwione. 
 

Przewiert horyzontalny 
 
Całość procesu składa się z trzech etapów: 
 
1.    przewiertu pilotażowego – polegającego na umieszczeniu głowicy wiercącej z płetwą sterującą 
i sondą pomiarową, skierowaną pod odpowiednim kątem natarcia, w otworze pilotażowym, która 
wwierca się w grunt doczepiając kolejno żerdzie wiertnicze. Za pośrednictwem lokalizatora elektro-
nicznego ( umieszczonego w korpusie głowicy wiercącej ) wytycza się żądaną trajektorię przewier-
tu. 
Dzięki możliwości sterowania w czterech podstawowych płaszczyznach: prawo – lewo i góra – dół, 
oraz możliwości zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego po-
nownego rozpoczęcia po wytyczeniu nowej trasy, jesteśmy w stanie ominąć wszelkie napotkane 
przeszkody, w tym nie uwidocznione w planach instalacje wewnętrzne, korzenie drzew, fundamen-
ty, kamienie i głazy narzutowe – tym samym unikając niebezpieczeństwa uszkodzenia ułożonych 
uprzednio mediów i zmniejszając do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania. 
Dodatkowo dzięki możliwości pobierania dokładnych pomiarów, w każdej chwili możemy określić, 
w którym miejscu i na jakiej głębokości obecnie  prowadzone jest wiercenie.  
 
2.   rozwiercanie – po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotażowego w miejsce głowicy    
sterującej montuje się dobrany odpowiednio do parametrów technicznych i rodzaju gruntu rozwier-
tak, który powracając wykonuje ruch obrotowy, tym samym zwiększając średnicę otworu. 
W czasie wykonywania całości zadania a szczególnie tego etapu, podawana jest odpowiednio spre-
parowana , całkowicie biodegradalna płuczka wiertnicza, która służy do wyprowadzania urobku i 
ciągłego stabilizowania wykonanego otworu. 
W przypadku większych średnic rozwiercanie otworu odbywa się stopniowo z zastosowa-
niem rozwiertaków o coraz większej średnicy. 
 
3.   przeciąganie rurociągu – do otworu poszerzonego na żądaną średnicę wprowadza się uprzed-
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nio przygotowany rurociąg, umieszczony tuż za ostatnim rozwiertakiem za pośrednictwem specjal-
nej głowicy wciągającej. 
W przypadku niewielkich średnic istnieje możliwość równoczesnego rozwiercenia otworu i wciąga-
nia rury podczas drugiego etapu wykonywanego zadania. 
 
Wykonywanie płuczki wiertniczej 

 
 Horyzontalne przewierty sterowane – metoda poziomego wykonywania przewiertów zapożyczona 
zastała z technologii wykonywania wierceń pionowych i oparta jest na bazie metody wiercąco – 
płuczącej, z zastosowaniem odpowiednio spreparowanej płuczki wiertniczej – służącej do wypro-
wadzania urobku z wykonywanego otworu i jego stabilizacji do momentu wprowadzenia stosownej 
instalacji.  
Przygotowanie odpowiedniej płuczki wiertniczej stanowi etap przygotowawczy w procesie wyko-
nywania wiercenia i jest niezbędny w realizacji całej pracy. 
Przygotowanie płuczki wiertniczej – polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu ( opartego na ba-
zie polimerów organicznych , uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekką za-
wartością piasku – środka do odpowiedniego zagęszczania wody tak aby tworzył czasowo trwałą 
strukturę zawiesiny o żądanych parametrach – przesycenia z rodzimym gruntem, wypływu oraz sta-
bilizacji otworu ) i zmieszania w odpowiednich proporcjach z wodą , dla celów uzyskania odpo-
wiedniej ilości i jakości płuczki wiertniczej , która podawana bezpośrednio do wierconego otworu 
umożliwi wykonanie pracy. 

 
Ogólne wytyczne realizacji. 

 
• Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 
• Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 
• Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji z uzbrojeniem ręcznie. 
• Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 
• Teren po zakończeniu robót uporządkować. 
• Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725. 
• Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z pro-

jektantem. 
• Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych do ni-

niejszego opracowania. 
 
Wszelkie użyte materiały i muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami 
Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy częściowych i końcowych 
odbiorach technicznych przewodów wodociągowych określa norma PN-B-10725, kanalizacji 
sanitarnej norma PN-92/B-1073 
 
9. WARUNKI BHP  
 

a) w okresie wykonawstwa 
 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
mechanicznego,  



 
KANALIZACJA SANITARNA i SIEĆ WODOCIĄOWA NIEMODLIN UL BRZESKA i PODGÓRNA, BOCZNA. – P.W. 
 

23

przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93). 
 

b) w okresie eksploatacji 
 

Praca sieci kanalizacyjnej nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny. Winna 
być przeszkolona pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzie-
lania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:  
- Rozporządzenie.1993·MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).  
- Kodeks Pracy art. 226. 

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. Jednakże, 
jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków celem 
sprawowania nadzoru. 
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