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I. OPIS DO PROJEKTU. 
 
1.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Podstawą opracowania projektu jest: 
 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Niemodlin, a „I.W.K.PROJ.” Projektowanie w Zakresie Gospodarki wodno-ściekowej i 
ochrony środowiska w Opolu. Projekt został opracowany zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego oraz normami branżowymi. W opracowaniu uwzględniono: 
a) Warunki techniczne do projektowania wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Niemodlinie pismem nr WU/WTS/04/2009 z dnia 10.04.2009r 
b) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr XII/96/99  Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 30.09.1999 r. 
c) Dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych warunków 

budowy kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich. 
d) Mapy syt.-wys. 1:500 terenu objętego opracowaniem; 
e) Obowiązujące normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentów; 
f) Wizja lokalna w terenie. 
g) Uzgodnienia z właścicielami gruntów. 
  
2.  PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 
2.1.  Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie ul. Bohaterów  
Powstań Śląskich pos. nr 53; 51; 49; 47; 45.  

Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca studzienka rewizyjna D-1200 mm zlokalizowana w 
pasie drogi krajowe nr 46, skąd ścieki sanitarne istniejącym kolektorem dopływają do istnieją-
cej oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych. 
Projektowaną sieć kanalizacyjną rozwiązano kompleksowo w zakresie: 
− trasę kolektorów dostosowano do istniejącego uzbrojenia oraz ukształtowania terenu. 
− kolektory uzbrojono w studzienki rewizyjne. 
 
2.2  Rozmiar inwestycji.  

 
Kolektory:            Ks – 1           PVC 200 mm L =   141,0 m 
                               Ks – 1/1        PVC 200 mm L =     14,0 m 
                                                           Ogółem     L =   155,0 m    
 
Przyłącza:            PVC 160                   L = 25,0 m    szt.  -  4 
                              PVC 200                   L = 16,0 m    szt.  -  1 
 
Studzienki :          SK  1200 mm bet.     szt. – 1. 
                              SK  PP 425 mm        szt. –  8. 
                              SK  PP 315 mm        szt. –  5.      
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3.    DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN SĄ    
       WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY     

 PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ     
       MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA     
       PRZESTRZENNEGO. 
 
Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. Jednak-
że, jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgło-
sić 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. Powyższe nie dotyczy projektowanego zespołu ulic. 
 
 
5.  OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 
Na obszarze objętym zakresem opracowania występuje zabudowa wielorodzinna  dwu i trzy-
kondygnacyjna. Ciągi komunikacyjne to droga krajowa o nawierzchni utwardzonej asfaltowej 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Istniejące uzbrojenie stanowi sieć wodociągowa rozdzielcza, 
kable energetyczne niskiego, linia kablowa telekomunikacyjna, linia energetyczna napo-
wietrzna, sieć gazowa rozdzielcza, kanalizacja deszczowa z przykanalikami. Istniejące uzbro-
jenie pokazano na mapach szczegółowych w skali 1 : 500.  
Obecnie ścieki sanitarne z poszczególnych posesji gromadzone są w zbiornikach przydomo-
wych z przelewem do istniejącego rowu lub wybieralne. 
   
6.  CHARAKTERYSTYCZNE DANE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW    
     BUDOWY. 
 
Szczegółowy opis warunków gruntowo - wodnych zawarto w opracowaniu „Dokumentacja 
geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża terenu”. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że w podłożu budowlanym pod nasypem niebudowlanym zalegają grunty ro-
dzime wykształcone jako namuł. Na głębokości posadowienia kolektorów występują grunty w 
postaci piasków średnich i gliniastych. 
W nawierconych otworach badawczych nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej, a jedy-
nie sączenia. 
Warunki hydrologiczne dla wykonania robót są średnio korzystne . Pod względem odspajal-
ności 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..  
W oparciu o zastosowane rozwiązania projektowe i wykonaną na potrzeby niniejszego opra-
cowania opinią geotechniczną projektowany obiekt budowlany zalicza się do drugiej kategorii 
geotechnicznej w rozumieniu  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8 października 1998 r.). 
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7.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA. 
 
7.1. Kolektory grawitacyjne - lokalizacja. 
 
Kolektor kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na posesjach prywatnych wzdłuż drogi krajo-
wej nr 46 Opole – Nysa oraz podwórzach posesji prywatnych. Kolektory kanalizacji sanitar-
nej odbierające ścieki z posesji zaprojektowano w układzie grawitacyjnym dostosowanym do 
istniejącego terenu. Ścieki dopływać będą do istniejącej studzienki rewizyjnej d – 1200 mm 
zlokalizowanej w pasie drogi krajowej nr 46 o rzędnej 161,36/163,51 m.n.p.m.  
 
7.1.1.   Rurociągi. 
 
Kanalizację projektuje się z rur PVC  kanalizacyjnych φ 0,20 m  klasy S zgodnie łączonych 
na kielich z uszczelką gumową. Rury układać na głębokości i ze spadkiem projektowanym 
uwidocznionym na profilach podłużnych załączonych w części graficznej opracowania. Mi-
nimalny spadek dla rur kanalizacyjnych D - 200 mm wynosi I = 0,4%. Rurociągi układać na 
podsypce z piasku gr. 20 cm.  Obsypka rurociągu piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. 
Podsypkę i obsypkę należy zagęścić. 
 
7.1.2.      Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 
 
Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanowić będą studzienki kanalizacyjne Ø1200 mm beto-
nowe i z tworzywa sztucznego ∅ 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 PN-87/H-74051 z wkładką gumową, dwoma ryglami klasy D 400 
Ø600 z wypełnieniem pokrywy betonem o obciążeniu badawczym 125 kN i 400 kN. 
Elementy żelbetowe i betonowe z betonu BS – 45. 

Przejścia przez ścianę studzienki szczelne poprzez króćce połączeniowe w otworach w ścianie 
studni lub tulei przejściowych. Ściany studzienek zabezpieczyć Bitizolem 2R + 2 Pg. 
 
Studzienka ∅ 425  mm składa się z elementów: 
kineta studzienki  PP ∅ 425 mm 
trzon studzienki- rura karbowana dwuścienna  ∅ 425 mm 
rura teleskopowa do  rury karbowanej  ∅ 425 mm - wersja przejezdna 
pokrywa betonowa – wersja nie przejezdna. 
właz żeliwny do rury teleskopowej klasy B125 do rury teleskopowej. 
 
7.1.3. Przewierty maszyną do wierceń poziomych. 
 
Po przygotowaniu stanowiska roboczego należy sprawdzić parametry dołu montażowego. W 
wykopie zainstalować komorę roboczą. Następnie w komorze zamontować prowadnice i 
urządzenie przeciskowe. Komorę przeciskowa wykonać poza pasem drogowym. Przejścia 
kanalizacji pod drogami o nawierzchni ulepszonej, należy wykonać przeciskiem bez narusza-
nia konstrukcji jezdni.  
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Mikrotuneling (przewiert sterowany) – bezwykopowa technologia budowy kanalizacji sani-
tarnej eliminująca do minimum zakłócenia w ruchu ulicznym i dewastacja istniejących na-
wierzchni. 
W technologii tej można wyróżnić trzy etapy pracy: 
 -   wiercenie pilotowe 
 -   rozwiercanie gruntu 
 -   przecisk hydrauliczny rur przewodowych. 
W czasie pierwszego etapu w zaplanowanej osi rurociągu odbywa się przecisk hydrauliczny 
żerdzi pilotowych, zakończonych głowicą pilotową. W etapie tym grunt jest zagęszczany wo-
kół żerdzi nie ma potrzeby usuwania urobku. Kierunek przecisku podlega stałej kontroli i mo-
że być korygowana w trakcie pierwszego etapu robót. Sterowanie przeciskiem i pomiar od-
bywa się przy wykorzystaniu monitora, na którym za pomocą kamery cyfrowej wyświetlany 
jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta umieszczona jest w tylnej części głowicy 
pilotowej. Po osiągnięciu przez głowicę pilotową wykopu docelowego rozpoczyna się etap 
drugi pracy tj. rozwiercanie otworu z jednoczesnym przeciskiem rur stalowych osłonowych. 
Urobek usuwany jest poprzez system przenośników ślimakowych umieszczonych w stalo-
wych rurach osłonowych. Rury stalowe osłonowe pozostawić w celu przeciągnięcia rury 
przewodowej Po rozwierceniu otworu do żądanej średnicy i umieszczeniu w nim stalowych 
rur osłonowych następuje etap trzeci pracy, czyli przecisk hydrauliczny rur przewodowych. 
Jako rury przewodowe zastosowano rury z PVC. Rury przewodowe PVC przeciągnąć w sta-
lowej rurze osłonowej. Wciąganie rur PVC możliwe jest po wykonaniu drugiego etapu robót. 
Dla rury przewodowej D-200 mm zastosować rurę osłonową Ø356 x 8,0 mm L = 18,0 m. 
Całość wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Opolu. 
 
7.2.  Przyłącza kanalizacyjne. 
 
Trasę przykanalika, oraz lokalizację studzienki połączeniowej uzgodniono z właścicielem po-
sesji, uwzględniając istniejące odprowadzenie ścieków, lokalizację istniejącego zbiornika 
wybieralnego, oraz istniejące uzbrojenie terenu. Każdy właściciel posesji powiadomiony zo-
stał o warunkach technicznych wykonania przyłącza.    
Przykanaliki zaprojektowano od istniejącego odpływu z budynku do zbiornika wybieralnego, 
lub przy budynku do późniejszego włączenia po wykonaniu instalacji wewnętrznej. Każde 
projektowane przyłącze kanalizacyjne ma za zadanie przejąć wyłącznie ścieki sanitarne, oraz 
wyłączyć z eksploatacji istniejące zbiorniki wybieralne. Rzędne dna przykanalików uwidocz-
niono na profilach podłużnych i mapach zasadniczych.  
Do projektowanej studzienki zlokalizowanej przy budynku należy włączyć istniejący odpływ, 
wyłączając z eksploatacji istniejący zbiornik wybieralny. 
 
7.2.1.   Rurociągi grawitacyjne przykanalików. 
 
Materiał do wykonania przyłączy to rury z PVC klasy S D - 160 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 przyka-
nalików z kolektorem poprzez studzienki rewizyjne sieciowe.  
Przykanalik pomiędzy studzienkami Sk4 – SK4.1. na odcinku 12,0 m z uwagi na małe przy-
krycie  należy umieścić w rurze ochronnej Ø 356/8 mm stal. 
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7.2.2.   Uzbrojenie. 
 
Na terenie posesji przykanaliki posiadać będą studzienki połączeniowe. Projektuje się stu-
dzienki 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.                                                                                        
-  rura teleskopowa ∅ 315 mm                                                                                                                     
-  pokrywa żeliwna ∅ 315 mm kl. B125 do rury teleskopowej – wersja przejazdowa 
-  pokrywa betonowa – wersja nie przejazdowa. 
Studzienka Ø 315 mm z dopływem lewym szt. - 2  
Studzienka Ø 315 mm przepływowe szt. - 3  
 
7.3.   Kolizje z urządzeniami obcymi. 
 
a) skrzyżowania z siecią wodociągową 
 
Sieć kanalizacyjna krzyżować się będzie z istniejącą siecią wodociągową. Roboty w pobliżu 
wodociągów należy prowadzić ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscu ko-
lizji, 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 ka-
nalizacji sanitarnej z kablami, projektuje się rury ochronne typu AROT.  
Roboty w pobliżu kabli teletechnicznych i energetycznych należy prowadzić ręcznie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić właści-
ciela urządzenia o terminie rozpoczęcia robót w celu ustalenia nadzoru nad wykonywanymi 
skrzyżowaniami. 
 
8.  WYTYCZNE DO REALIZACJI ROBÓT.  

 
Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane trasy kolektorów wytyczyć geodezyj-
nie w terenie. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi wyko-
nanymi ręcznie, pod nadzorem właściciela urządzenia podziemnego. Przy posesji nr 53 na 
odcinku 45,0 m usunąć dywanik z asfaltu. 
 
Wykopy i zasypki. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaga-
niami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. W pierwszej kolejności na-
leży dokonać odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym. Odkrywki należy 
wykonać ręcznie. 
Dla układki rurociągów przyjęto wykopy o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Wy-
kopy wykonywać mechanicznie i ręcznie na odkład. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbroje-
nia wykonywać ręcznie na odkład.  
Sposób umocnienia pionowych ścian wykopów Wykonawca robót uzgodni z Inspektorem 
robót. Podsypkę i osypkę rurociągów w wykopie wykonać ręcznie warstwą 0,20 m podsypka, 
oraz obsypka 0,30 ponad wierzch rury obsypka, gruntem sypkim dowiezionym lub z wykopu 
po uprzednim przesianiu. Do podsypki i obsypki nie należy używać gruntu gliniastego oraz z 
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domieszką kamieni gałęzi i gruzu. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. 
Nadmiar gruntu pozostałego z wykopów wykorzystać do obsypki rurociągów w miejscach 
minimalnego przykrycia. Jeśli grunt z wykopu nie spełnia warunków do zasypki ( odpowiedni 
stopień zagęszczenia) wówczas wykop do rzędnej terenu należy zasypać gruntem dowiezio-
nym. 
Wykopy w gruntach gliniastych i  namułach przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do pod-
sypki i zasypki.  
Z uwagi na małe przykrycie rurociągu na odcinkach pomiędzy studzienkami SK 4 – SK 5 – 
SK 6 na długości 50,0 m wykonać nasyp do rzędnej projektowanej.  
Usuniętą nawierzchnie asfaltową uzupełnić.  
Przyjęto szerokość wykopu: 
dla rurociągów φ do 150 mm wynosi 0,90 m 
dla rurociągów  φ 200 mm wynosi  1,0 m 
Wykopy oznakować taśmą ostrzegawczą, o dla ruchu pieszego w miarę potrzeb nad wykopem 
ustawić przenośne kładki dla pieszych. 
 
Montaż sieci kanalizacyjnej. 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów  powinny być zgodne z dokumentacją projek-
tową.  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 pro-
jektową 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 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 PVC jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. 
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 dwu-
kielicha 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 zanieczysz-
czeń. Następnie należy sprawdzić zamocowanie uszczelki znajdującej się wewnątrz kielicha. 
Po zamocowaniu kielicha na końcówkę jednej rury, końcówkę drugiej posmarować lubrykan-
tem 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 PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury.  
Warunkiem prawidłowego wykonywania połączenia rur jest takie ich ułożenie, aby osie łą-
czonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 
Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do podło-
ża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywa-
nie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest nie-
dopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku dłu-
gości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy 
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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.  
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. 
 
Studzienki betonowe 
 
Studzienki wykonane z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1200 
mm z włazem żeliwnym φ 600 PN-87/H-74051. Z wkładką gumowa dwoma ryglami klasy D-
400 z wypełnieniem pokrywy betonem. Kręgi żelbetowe z betonu wodoszczelnego klasy nie 
mniejszej niż B-45, spełniające wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelno-
ści W8 i małej nasiąkliwości (poniżej 4%), spełniające wymogi DIN 1045 w zakresie wymo-
gów stawianych w stosunku do betonów wodoszczelnych i charakteryzujących się odporno-
ścią na czynniki chemiczne.  
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkie-
go sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe usta-
wienie 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 powin-
no pozostać nadproże min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być za-
tarte na gładko z obu stron zaprawą cementową odpowiedniej wytrzymałości. 
Studzienkę posadowić na podsypce piaskowej, a w gruncie nawodnionym ze żwiru gr 30 cm. 
z zagęszczeniem do osiągnięcia współczynnika Is=1,0 dla każdej warstwy.  
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy piaskiem zasy-
pać wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem do osiągnięcia współczynnika Is=1,0. 
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. 
 
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych φ 425 i 315mm 
 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawod-
nionym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. 
Studzienki zaprojektowane zostały jako niezłazowe. Połączenie rur ze studzienką jest analo-
giczne 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 tele-
skopową z wcześniej założoną pokrywą. Rura teleskopowa umożliwia nam dostosowanie 
rzędnej pokrywy do terenu. Elementy studzienki łączone poprzez uszczelkę gumową. Stu-
dzienki nie wymagają izolacji zewnętrznej i wewnętrznej. Całość studni obsypać gruntem 
sypkim równomiernie na całym obwodzie i odpowiednio zagęścić. 
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy piaskiem zasy-
pać wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem do osiągnięcia współczynnika Is=1,0. 
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. 
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Próby szczelności 
 
Po dokonaniu montażu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności sieci kanaliza-
cyjnej. 
W odbiorze na szczelność przewodów grawitacyjnych z rur PVC występują próby na: 

- eksfiltrację wody z przewodu. 
- infiltrację wody do przewodów. 

W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami do 75,0 m pomię-
dzy studzienkami rewizyjnymi przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz kanału. W tym ce-
lu wylot przewodu w studzience należy zamknąć korkiem, następnie napełnić go wodą i 
sprawdzić jego szczelność. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelności studzienek rewizyj-
nych.  Złącza  kanału powinny być odkryte i widoczne. Woda do przewodu kanalizacyjnego 
powinna być doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania się napełniania odcinka poddanego pró-
bie napełniać wodą pod ciśnieniem np .z sieci wodociągowej. Czas napełniania danego od-
cinka 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 Prze-
prowadza 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. 
Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych tłocznych należy dokonywać w celu spraw-
dzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń. Wszystkie złącza powinne być odkryte dla 
możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę należy przeprowadzać zgodnie z 
norma PN - 81 / B - 10725. Ciśnienie próbne winno wynosić co najmniej 1,0 Mpa. 
 
9. WARUNKI BHP  
 
a) w okresie wykonawstwa 
 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być przepro-
wadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mecha-
nicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgod-
nie 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. Win-
na być przeszkolona pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i 
udzielania 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. Jednak-
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że, jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgło-
sić do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków celem 
sprawowania nadzoru. 
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