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                            ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 

 

1. Opis techniczny 

2. Zestawienie studni rewizyjnych na kanale deszczowym 

3. Rysunki: 

 ─  plan sytuacyjny z  siecią wodociągową i kanalizacją deszczową                    1 : 500          rys. 1                          

─  profil podłużny kanalizacji deszczowej                                                            1 : 200/100   rys. 2 
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                                              OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy  sieci wod-kan w związku z budową garażu na terenie 

przepompowni ścieków w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gdańskiej.   

1. Podstawa opracowania  

1.1. Plan sytuacyjno-wysokościowy 

1.2. Wizja lokalna 

1.3. Ustalenia z Inwestorem 

2.  Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie: 

2.1. przeniesienie hydrantu popż dn 80mm wraz z demontażem odcinka rurociągu wodociągowego  

      Dn 80mm o długości 6,0m 

2.2. demontaż kolektora sanitarnego z rur BETRAS dn 800mm o długości 18,0m    

2.3. demontaż kanału deszczowego z rur betonowych dn 200mm o długości 28,0m  

        i dn 160mm długości 11,0m 

2.4. budowa kanału deszczowego z rur PVC-U dn 200mm długości 28,5m 

      i dn 160mm o długości 16,0m 

3. Projektowane rozwiązanie 

3.1. Opis przyjętych rozwiązań technicznych. 

Projektowany garaż został usytuowany na ternie uzbrojonym w sieci wod kan oraz energetyczne. 

Z tego względu zachodzi konieczność ich przebudowy: 

3.1.1. rurociąg wodociągowy. 

W obrębie projektowanego garażu znajdzie się hydrant podziemny ppoż dn 80mm. Przewiduje się 

jego demontaż wraz odcinkiem przewodu długości 6,0m. Hydrant należy zamontować na 

istniejącym przewodzie w odległości 2,5m od garażu. Przed hydrantem przewiduje się montaż 

zasuwy dn 80mm. . Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności 

zgodnie z PN-97/B-10725 przy udziale przedstawiciela dostawcy wody. Ciśnienie próbne przyjęto 

p=1,0  MPa. Obudowy zasuwy i hydrantu należy wokół  umocnić betonem lub brukowcem o 

powierzchni 0,6m x0,6mx0,15m Skrzynki zasuwowe i hydrantowe winny być posadowione na 

podstawie stabilizacyjnej( płycie nośnej). 

Na przewodzie wodociągowym zastosowano następującą armaturę; 

-  zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina, wykonane z żeliwa   

   sferoidalnego min.GGG40 na ciśnienie min. PN 10 (1,0MPa)  z obudową sztywną. Wrzeciono           

  zasuw powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego, ( z tego samego   
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  co korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM.  

- hydranty  pożarowe podziemne z dodatkowym zamknięciem  dn 80  PN 16 L-1,50, 

  ze skrzynką uliczną do hydrantów podziemnych. 

- kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 wg DIN 30677 z pokryciem   

   antykorozyjnym – farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz o grubości 250 µm, 

- połączenia kołnierzowe winny być skręcane śrubami ze stali nierdzewnej. 

UWAGA: wszystkie materiały winny posiadać aktualne atesty higieniczne jednostek 

uprawnionych do wydawania takich atestów( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dna 

29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi– Dz. U. nr 61 

poz.417) .Ponadto materiały używane do budowy muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz 

certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez producenta , aprobaty 

techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 

Podane w opisie materiały mogą być zastąpione materiałami innych producentów pod warunkiem 

zachowania tych samych parametrów technicznych. 

3.1.2. kolektor sanitarny. 

Przez teren przepompowni przebiega kolektor sanitarny, który był zrealizowany w ramach budowy 

gdyż zaniechano jej realizacji  i obecnie kolektor ten jest nieczynny. Przewiduje się demontaż tego 

kolektora z rur BETRAS o średnicy 800mm na odcinku przebiegającym pod garażem. Końcówki 

kolektora należy zamurować. 

3.1.2. kanał deszczowy 

Przewiduje się demontaż odcinków kanalizacji deszczowej, która znajdzie się pod garażem. 

Projektuje się nową studnię rewizyjną na istniejącym kanale deszczowym dn 200mm i do tej 

studni zostaną przełączone: istniejąca rur spustowa z budynku gospodarczego oraz istniejący 

wpust deszczowy W2. Projektuje się obejście kanału deszczowego do wpustu istniejącego W1. 

Ponadto do projektowanej kanalizacji deszczowej zostaną podłączone rury spustowe z garażu. Na 

rurach spustowych z garażu należy zamontować rewizje . 

3.2. Opis przyjętych rozwiązań  materiałowych dla kanalizacji deszczowej. 

  Przewody  

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur litych z PVC – U klasy S(SDR 41;SN8), o grubości 

ścianki 5,9mm i długości 2,0m, połączonych kielichowych z zastosowaniem uszczelek gumowych 

.Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm 
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 Studnie rewizyjne  

Studnie rewizyjną nr D1 wykonać jako prefabrykowaną z elementów z betonu B45 produkowane 

zgodnie z normami technicznymi DIN 4034 cz.1 W-107 647. 

Studnie dostarczane są na budowę w postaci gotowych do montażu prefabrykatów.  Kinetę należy 

pokryć powłoką POXITAR F. Posadowienie studni przewidziano na dobrze zagęszczonej 

podbudowie piaskowej o grubości 30 cm. Zastosowano studnie DN=1000mm ze zwężką, na której 

należy osadzić właz żeliwny typu ciężkiego klasy D 400 ∅600  z wkładką gumową., z 

umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym.  Stopnie włazowe z żeliwa szarego zabezpieczone 

lakierem asfaltowym.  

Studnie rewizyjną nr D2 i  D3 wykonać z tworzywa sztucznego DN 425 składającą się z: 

-  kinety PP ∅ 425mm, przepływowej  oraz z  połączeniami dopływów bocznych pod kątem 90
0
 

-  trzonu studzienki z rury karbowanej ∅ 425mm, 

-  rury teleskopowej z uszczelką ∅ 425x375mm, 

-  pokrywy żeliwnej do rury teleskopowej ∅ 425, 40 t  

UWAGA: studzienki winny być kompatybilne z zastosowanymi do budowy rurami. Wszystkie 

materiały użyte do budowy kanału   winny posiadać aktualny znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 

zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez producenta, aprobaty techniczne  i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 

4. Wykonawstwo robót – roboty ziemne 

Do robót demontażowych oaz do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano wykopy liniowe 

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych szalowaniem skrzyniowym przestawnym.  

Założono wykonywanie tych wykopów częściowo mechanicznie przy użyciu koparki podsiębiernej 

o poj. łyżki 0,6m3, a częściowo ręcznie w obrębie istniejącego uzbrojenia oraz jako dokopanie do 

właściwej niwelety i wyrównanie dna wykopu. Szczegółowe prowadzenie robót oraz 

zabezpieczenie wykopów wykonywać zgodnie z normą branżową BN-83/8336-02 „Przewody 

podziemne - roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze”. Założono układanie przewodu 

kanalizacyjnego na podsypce piaskowej o grubości 15cm  

Rurociągi po ich ułożeniu należy obsypać do wysokości 30 cm ponad wierzch rur piaskiem ręcznie 

z odpowiednim zagęszczeniem. Obsypkę należy szczególnie dokładnie zagęścić wokół kanału 

układanego na dużych głębokościach. Pozostałą część wykopu przewidziano zasypać przy użyciu 

spycharki dowiezionym piaskiem w miejsce gruntu rodzimego, (należy również zasypywać 

warstwami i zagęszczać ubijakami mechanicznymi). W miejscach skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem wykopy zasypywać ręcznie w całości.  
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5. Uwagi końcowe 

5.1. Trasę rurociągu należy wyznaczyć przez służbę geodezyjną, 

5.2. Wykopy zabezpieczyć barierkami. 

5.3. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne przez służbę   

       geodezyjną. 

5.4. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru   

       robót budowlano-montażowych cz. II” oraz z zachowaniem   przepisów bhp. 

                                                     

                                   

                                                   

                                    Opracował : mgr inż. Zdzisław. Majchrzak 


