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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA.   

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne przył�czenia i odbioru �cieków

- opinia ZUDP w Rykach

- plan sytuacyjny działki 

- normy i przepisy w tym zakresie

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od miejsca wł�czenia do

istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. St��yckiej w D�blinie (działka nr ew.

2841) do budynków mieszkalnych w ul. St��yckiej w D�blinie.

3. OPIS ROZWI�ZA� TECHNICZNYCH. 

Tras� sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjno –

wysoko�ciowym 1: 500 (rys. Nr 1). Sie� kanalizacyjn� wykona� z rur

kanalizacyjnych PCV φ 200 [mm] ł�czonych na kielich i uszczelki gumowe

i wł�czy� poprzez studzienki rewizyjne φ 400 [mm] do istniej�cej studni

kanalizacji sanitarnej w o�. Wi�lana.

Przył�cza kanalizacji sanitarnej wykona� z rur kanalizacyjnych PCV φ 160 [mm]

ł�czonych na kielich i uszczelki gumowe i wł�czy� poprzez studzienki rewizyjne
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φ 400 [mm] do projektowanych studni kanalizacyjnych φ 400 [mm] w ul.

St��yckiej.

Przej�cie pod drog� wojewódzk� nr 801 wykona� za pomoc� przewiertu

sterowanego lub przecisku. Na tym odcinku sie� kanalizacji sanitarnej wykona� z

rur PE Dn 200. Przewód kanalizacyjny układa� w rurze ochronnej PE Dn 315.

Pod zjazdami do posesji nale�y wykona� przewierty i zastosowa� rury osłonowe

PE Dn 315. Ł�czenie rur PE za pomoc� zgrzewania doczołowego.

Spadki kanałów przyj�to na poziomie 0,5 [%]. Maksymalne zagł�bienie wynosi

2,34 [m], a minimalne 1,05 [m].

Przewód PVC powinien by� montowany w wykopie. Nale�y d��y� do układania

przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszon� jego struktur�. Rury układa� na

podsypce piaskowej grubo�ci 0,1 m. Dno wykopu powinno by� wyrównane

o 0,02 [m] poni�ej rz�dnej projektowanej przy r�cznym wykonywaniu wykopu,

lub o 0,05 [m] przy mechanicznym wykonywaniu wykopu.

Przewody z PVC mo�na montowa� przy temperaturze otoczenia od 0 ºC

do 30 ºC, jednak�e z uwagi na zmniejszon� elastyczno�� tego materiału w

niskich temperaturach, zaleca si� wykonywa� poł�czenia w temperaturze nie

ni�szej ni� 5 [ºC].

Sposób monta�u przewodów powinien zapewni� utrzymanie kierunku i spadków

zgodnie z dokumentacj� techniczn�. Opuszczanie i montowanie przewodu na

dnie wykopu mo�e si� odbywa� dopiero po przygotowaniu podło�a. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nale�y sprawdzi� ich stan techniczny – nie

mog� mie� uszkodze�, oraz zabezpieczy� je przed zanieczyszczeniem poprzez

wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni�� w postaci za�lepek, korków, itp.

Rury mo�na opuszcza� do wykopu r�cznie. Układanie odcinka przewodu mo�e

si� odbywa� na przygotowanym podło�u. Podło�e profiluje si� w miar� układania

przewodu poprzez zag�szczenie po jego obu stronach. Przewód po uło�eniu
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powinien �ci�le przylega� do podło�a na całej swej długo�ci, w co najmniej ¼

jego obwodu.

Zł�cza powinny pozosta� odsłoni�te, z pozostawieniem wystarczaj�cej wolnej

przestrzeni po obu stronach poł�czenia, do czasu przeprowadzenia próby na

szczelno�� przewodu.

Przewody powinny by� uło�one w gruncie w sposób uniemo�liwiaj�cy:

- zamarzanie w nich �cieków w okresie zimowym;

- uszkodzenia pod wpływem obci��e� zewn�trznych;

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obci��enie

fundamentami).

Gł�boko�� uło�enia przewodu powinna by� taka, aby przykrycie mierzone

od wierzchu rury do rz�dnej terenu było wi�ksze ni� umowna gł�boko��

przemarzania gruntu o 0,20 m. W przypadku konieczno�ci uło�enia przewodu na

mniejszych gł�boko�ciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem �cieków,

przewody powinny by� ocieplone, np. warstw� �u�la.

Rury z PVC nale�y ł�czy� za pomoc� zł�cz kielichowych z pier�cieniem

gumowym. Wszystkie poł�czenia powinny by� tak wykonane, aby była

zapewniona ich szczelno��.

Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie� bosy koniec sfazowany,

a w specjalnym wgł�bieniu kielicha umieszczon� uszczelk�. Wewn�trzne

powierzchnie kielicha oraz zewn�trzna powierzchnia bosego ko�ca rury powinny

by� dokładnie oczyszczone i osuszone, mog� by� posmarowane �rodkiem

zmniejszaj�cym tarcie (talk, smar silikonowy, itp.). Do wci�ni�cia bosego ko�ca

rury w kielich mo�na u�y� wciskarek ró�nego typu, ułatwiaj�cych t� czynno��,

zwłaszcza przy wi�kszych �rednicach. Potwierdzeniem prawidłowo�ci wykonania

poł�czenia powinno by� osi�gni�cie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
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współosiowo�� ł�czonych elementów. Zmiany kierunku oraz przekroju kanału

powinny by� wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych.

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Po zako�czeniu robót monta�owych nale�y dokona� próby szczelno�ci przewodu

na eksfiltracj� �cieków do gruntu i infiltracj� wód gruntowych do kanału.

Próby szczelno�ci nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Szczególnie zwróci� uwag� na:

− odpowiednie przygotowanie odcinka kanału mi�dzy studzienkami;

− nale�y zamkn�� wszystkie odgał�zienia;

− przy badaniu na eksfiltracj�, zwierciadło wody gruntowej powinno by�

obni�one o co najmniej 0,5 [m] poni�ej dna wykopu;

− podczas badania na eksfiltracj� (po ustabilizowaniu si� zwierciadła

wody w studzienkach) nie powinno by� ubytku wody w studzience

poło�onej wy�ej, w czasie: 

� 30 [min.] - na odcinku o długo�ci do 50 [m],

� 60 [min.] - na odcinku o długo�ci ponad 50 [m].

− podczas badania wody na infiltracj� nie powinno by� napływu wody do

kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracj�.

Wyniki prób szczelno�ci powinny by� uj�te w protokołach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy nadzoru inwestycyjnego i u�ytkownika.

W procesie realizacji budowy maj� miejsce odbiory cz��ciowe i odbiory

ko�cowe. Odbiory cz��ciowe odnosz� si� do poszczególnych etapów robót przed

zako�czeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególno�ci robót

podlegaj�cych zakryciu. 
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Ich zakres obejmuje:

− sprawdzenie zgodno�ci wykonywanego odcinka z dokumentacj�, w tym

w szczególno�ci zastosowanych materiałów;

− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno�ci

podło�a, obsypki, zasypki, gł�boko�ci uło�enia przewodu, odeskowania;

− sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u odcinka przewodu, a w szczególno�ci

zachowania kierunku i spadku, poł�cze�, zmian kierunku;

− sprawdzenie prawidłowo�ci zabezpiecze� odcinka przewodu, a w

szczególno�ci przy przej�ciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki

oporowe;

− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania studzienek, wpustów i innych

elementów;

− przeprowadzenie próby szczelno�ci na eksfiltracj� i infiltracj�.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nale�y dokona�

odbioru ko�cowego, który polega na:

− sprawdzeniu protokołów z odbiorów cz��ciowych i stwierdzeniu zrealizowania

zawartych w nich postanowie�, usuni�ciu usterek i innych niedomaga�,

a w szczególno�ci sprawdzeniu protokołów z prób szczelno�ci;

− sprawdzeniu aktualno�ci dokumentacji technicznej, uwzgl�dniaj�c wszystkie

zmiany i uzupełnienia;

− sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacj� zamontowania

studzienek, wpustów i innych elementów.

Roboty winny by� prowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano - monta�owych. T.II Instalacje sanitarne

i przemysłowe.”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów

z tworzyw sztucznych.”, instrukcjami monta�owymi producentów rur oraz

normami i przepisami obowi�zuj�cymi w tym zakresie. 












