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I. OPIS TECHNICZNY

I.

OPIS TECHNICZNY

A. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.

Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy inwestycji pn. „Rozdział sieci
kanalizacji ogólnospławnej sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i
przyłączami na terenie miasta Człuchowa”.
W zakres opracowania wchodzi:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem tj.
separatorami oraz dwoma wylotami do jeziora
- przebudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej i tłocznej
2.

Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych dla obszaru objętego
niniejszym opracowaniem
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objętego niniejszym
opracowaniem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPiOŚ.6733.6.2015.IK z dnia
18.02.2016r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IPiOŚ.6220.3.2015.DL z dnia 02.12.2015r.
Warunki techniczne znak: RIPiOŚ.7020.4.2015.MJ z dnia 12.10.2015r.
Uzgodnienie (Gmina Miejska Człuchów) z dnia 10.2015r.
Decyzja (Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków) znak: ZND-I.5152.8.2016.MK z dnia
03.03.2016r.
Pismo (Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków) znak: ARD.5183.56.2016.PK z dnia
29.02.2016r.
Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym,
Biuro Usług Geotechnicznych „Geoprofil”, październik 2015r.
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Realizacja inwestycji prowadzona będzie na terenach dróg gminnych, drogi powiatowej,
oraz terenach prywatnych. Teren objęty opracowaniem posiada w części Rynku nawierzchnię z
kamieni brukowych, w innych częściach miasta utwardzoną nawierzchnię bitumiczną, bądź
tereny zielone.
W pasie drogowym znajduje się duża ilość uzbrojenia podziemnego: kanalizacja
ogólnospławna, kable teletechniczne i energetyczne, gazociąg, sieć wodociągowa z przyłączami.
Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowią linie energetyczne na podporach słupowych.
Zabudowę stanowią przede wszystkim budynki mieszkalne, kamienice, bloki, budynki
usługowe oraz użyteczności publicznej.
Teren budowy charakteryzuje się spadkiem i dobrą niwelacją w kierunku Jeziora
Urzędowego. Rzędne wahają się pomiędzy ok. 158,8 – 175,45 m n.p.m.

W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń na trasie projektowanej sieci
należy traktować je jako czynne.
Na przedmiotowym terenie występują drzewa.
4.

Opinia geotechniczna

Pod względem geomorfologicznym obszar badań stanowi fragment wysoczyzny
morenowej Pojezierza Krajeńskiego. Na obszarze tym przeważa młodoglacjalny krajobraz
równin i wzniesień pojeziernych. W obrębie miasta zlokalizowane są misy jeziora
Rychnowskiego, Miejskiego i Człuchowskiego. Rzędne w miejscu badań wynoszą ok. 159,4 175,7 m n.p.m.
Wykonane wiercenia wykazały, że w podłożu pod warstwą nasypów mineralno-spoistych
o miąższości 0,4 - 2,1 m zalegają utwory plejstoceńskie reprezentowane przez drobnoziarniste i
średnioziarniste piaski oraz niekiedy piaski pylaste rozdzielone lub podścielone przez spoiste
piaski gliniaste i pyły.
Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadła wystąpiła w otworach nr 5, 11, 12, 13
i 16 na głębokości 1,9 - 3,5 m p.p.t.
Wartość współczynnika wodoprzepuszczalności według wzoru USBSC dla zalegających
w podłożu piasków drobnych i średnich wynosi k10 = 1,0 x 10-5 m/s, dla piasków pylastych
wynosi k10 = 1,0 x 10-6 m/s, a dla spoistych piasków gliniastych i pyłów wynosi k10 = 1,0 x
10-8m/s.
W podłożu poniżej nasypów występują grunty różniące się genezą, litologią oraz cechami
fizyko-mechanicznymi i dlatego podzielono je na 4 warstwy geotechniczne. Nasypy wydzielono
z podziału na warstwy. Wartości parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw
ustalono w oparciu o wyniki badań makroskopowych, sondowań i zależności korelacyjnych
podanych w normie PN-81/B-03020.
Warstwa Ia to wilgotne plastyczne pyły, dla których ustalono stopień plastyczności IL = 0.35
Warstwa Ib to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste i pyły, dla których ustalono
stopień plastyczności IL = 0.15
Warstwa IIa to wilgotne i nawodnione średniozagęszczone piaski drobne i średnie oraz
niekiedy pylaste dla których ustalono stopień zagęszczenia ID= 0.50
Warstwa IIb to wilgotne i nawodnione zagęszczone piaski drobne i średnie oraz niekiedy
pylaste dla których ustalono stopień zagęszczenia ID= 0.70
WNIOSKI KOŃCOWE
1.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podłożu poniżej nasypów zalegają
grunty nośne.
1.2 W podłożu projektowanych przewodów zalegają korzystne warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia bezpośredniego.
1.3 Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia statyczne należy
wykonać wg normy PN-81/B-03020. Potrzebne do obliczeń dane umieszczono w zał. nr 10.

1.4 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie grunty zalegające na omawianym terenie należy zaliczyć:
• w zakresie warunków wodnych: do głębokości 1,0 m występują dobre warunki wodne
• w zakresie nośności podłoża dla stwierdzonych warunków wodnych: nasypy należy
zaliczyć do gruntów nieklasyfikowanych, piaski drobne i średnie należy zaliczyć
odpowiednio do gruntów z grupy G1, a spoiste piaski gliniaste i pyły należy zaliczyć do
gruntów wysadzinowych z grupy G4
1.5 Podany w opracowaniu poziom wody gruntowej odnosi się do okresu badań [ październik
2015 r.]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom wody gruntowej będzie
ulegał zmianom. Wahania te mogą przekroczyć 0,5 w ciągu roku.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z 25.04.2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.2012 poz. 463, dla
omawianego terenu przyjęto II kategorię geotechniczną (proste warunki geotechniczne).
5.

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Na terenie objętym opracowaniem ścieki sanitarne oraz deszczowe z posesji, dróg,
chodników, parkingów odprowadzane są do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Ścieki z
sieci kanalizacji ogólnospławnej są odprowadzane do istniejącej przepompowni ścieków, która
znajduje się przy ul. Garbarskiej na działce nr 30 a następnie przepompowywane do
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Kamiennej 40 położonej na dz. nr
1093/4, 1093/5, 1093/2.
Budowa kanalizacji deszczowej jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla środowiska.
Realizacja inwestycji pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na omawianym terenie,
wpłynie korzystnie na poprawę jakości środowiska naturalnego.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Realizacja budowy nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.
Omawiana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na aktualny stan klimatu
akustycznego wokół budowy.
Przedsięwzięcie zostanie prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość
wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i
życie ludzi.
Wszystkie odpady powstające na terenie inwestycji będą przekazywane do
wykorzystania, recyklingu lub utylizacji.
Oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz hałas nie przekracza wartości
dopuszczalnych określonych w przepisach.
6.

Informacja dotycząca zadrzewienia

W obrębie projektowanej sieci występują pojedyncze drzewa. Prace w ich pobliżu należy
wykonywać w odległości min. 2 m.
Drzewa znajdujące się w zasięgu ramienia łyżki koparki wykonującej roboty ziemne należy
zabezpieczyć poprzez obłożenie deskami do wysokości 2 m.

W przypadku przerwania korzeni o średnicy większej niż 4 cm, należy uszkodzony korzeń
posmarować środkiem grzybobójczym i niezwłocznie zasypać.
Pod projektowaną inwestycję nie przewiduje się wycinki.
7.

Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytkowego układu
urbanistycznego miasta Człuchowa wpisanego do rejestru zabytków.
W związku z planowaną inwestycją zasięgnięto opinii Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – opinia nr ARD.5183.56.2016.PK z dnia 29.02.2016 oraz ZNDI.5152.8.2016.MK z dnia 03.03.2016.
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z delegaturą w Słupsku wyraża zgodę na
prowadzenie inwestycji pod warunkiem:
- Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą
mieć wpływ ma stan zachowania zabytku i zakres prac.
Przed rozpoczęciem robót należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach
i decyzjach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z Delegaturą w Słupsku.
8.

Obszar oddziaływania obiektu

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze
zm.) art.3. pkt. 20 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
września 2015r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554) określa się obszar oddziaływania obiektu:
• Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek, na których projektowana jest
inwestycja. Spełnione są odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Planowana
inwestycja nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie. Przewidywany rodzaj robót nie
stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe.
• Ochrona środowiska (Dz. U. z 2013 r poz. 1232 ze zm.) - planowana inwestycja nie będzie
mieć wpływu na środowisko.
• Ochrona przyrody (Dz. U. z 2013r poz. 627 ze zm.) - planowana inwestycja nie znajduje się
na obszarze objętym ochroną prawną takim jak: rezerwat przyrody, park krajobrazowy czy
użytek ekologiczny.
• Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.) - planowana inwestycja otrzymała pozwolenie
wodnoprawne na zrzut wód deszczowych do Jeziora Urzędowego, na budowę urządzeń
wodnych oraz na odwodnienie wykopów budowlanych. Pozostałych ustaleń Prawa wodnego
nie narusza.
• Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz.460 ze zm.) - planowana inwestycja
znajduje się na działkach drogowych gminnych oraz powiatowych, w dokumentacji
wykazano uzgodnienia z Gminą Miejską Człuchów oraz Zarządem Powiatu
Człuchowskiego.
• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) planowana inwestycja znajduje się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta

Człuchowa, dokumentację projektową skonsultowano z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków oraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku z
Delegaturą w Słupsku.

B. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ
1.

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

1.1

Nawiązanie do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej

Obecnie w miejscowości Człuchów ścieki sanitarne oraz opadowe zbierane są jedną
ogólnospławną siecią. Ścieki sanitarne oraz opadowe doprowadzane są do przepompowni
znajdującej się w ul. Garbarskiej. Następnie przepompowywane są do oczyszczalni ścieków
znajdującej się przy ul. Kamiennej. Istniejąca sieć ogólnospławna będzie rozdzielona na sieć
sanitarną oraz deszczową, co zapewni prawidłową gospodarkę wodno - ściekową Miasta
Człuchów.
Istniejące kanały sieci ogólnospławnej wykorzystane, zaadoptowane zostaną jako sieć
wyłącznie sanitarna, co nie będzie wymagało dodatkowych przepięć, zapewniony zostanie stały
odbiór ścieków sanitarnych oraz nie pogorszy komfortu życia mieszkańców.
Odbiór ścieków deszczowych zapewni zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej.
Istniejące wpusty należy przepiąć do nowoprojektowanej sieci deszczowej. Połączenia
rynien, wpustów z kanalizacją ogólnospławną unieczynnić (wg załączników graficznych).
Unieczynnione miejsce pomiędzy wpustami a istniejącą siecią ogólnospławną, należy
dokładnie zaślepić, aby zapobiec wycieku ścieków sanitarnych.
Sieć deszczową wykonać do granicy działek. Końcówkę sieci należy szczelnie
zakorkować.
Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej podzielono na 6 oddzielnych etapów. Wiąże
się to z zasięgiem inwestycji na różnych ulicach, również aby zminimalizować uciążliwość
budowy dla mieszkańców. Szczegóły pokazano poniżej oraz w załącznikach graficznych.
Etap 1: budowa kanalizacji deszczowej z nowoprojektowanym separatorem oraz wylotem do
Jeziora Urzędowego, w ul. Jacka i Agatki
Etap 2: budowa kanalizacji deszczowej w ul.: Krótka, Krzyżowa, Rynek, Garbarska,
Żółkiewskiego, Zamkowa, Jacka i Agatki, Szczecińska, Traugutta i Sobieskiego - wody
opadowe będą odprowadzone do nowoprojektowanego separatora oraz wylotu do Jeziora
Urzędowego
Etap 3: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego - włączenie do istniejącej
kanalizacji deszczowej
Etap 4: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej - włączenie do istniejącej kanalizacji
deszczowej
Etap 5: budowa kanalizacji deszczowej przy Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza
Jagiellończyka, przy ul. Szkolnej - według odrębnego opracowania
Etap 6: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej - z odprowadzeniem wód opadowych
do projektowanej studzienki (projektowana studzienka według odrębnego opracowania) w ul.
Nowaka - Jeziorańskiego.

Zaprojektowano dwa oddzielne wyloty do Jeziora Urzędowego W1 oraz W2. Pierwszy w
okolicach ul. Garbarskiej, drugi przy ul. Jacka i Agatki. Pozostałe etapy projektuje się włączyć
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Wody deszczowe przy wylocie przy ul. Garbarskiej W2 będzie podczyszczał projektowany
dwukomorowy separator substancji ropopochodnych.
Wody deszczowe przed zrzutem do Jeziora Urzędowego przy ul. Jacka i Agatki będzie
podczyszczał projektowany separator koalescencyjny.
W związku z występującymi kolizjami z siecią wodociągową, siecią ogólnospławną
grawitacyjną oraz kanałem tłocznym kanalizacji sanitarnej przewiduje się przebudowę
istniejących sieci.
W związku z występującą koniecznością odwodnienia wykopów liniowych pod budowę
kanalizacji deszczowej, przewidziano wykonanie instalacji odwodnieniowej przy pomocy
igłofiltrów oraz pomp szlamowych.
1.2

Układ projektowanej sieci

Kanały deszczowe wykonane będą z rur PE SN8 - sieć DN300 - DN 600 oraz betonowe
DN400 - 500. Przykanaliki do wpustów drogowych oraz odgałęzienia sieci do granicy działek z
rur PVC-U DN200. Rury z uszczelkami montowanymi automatycznie w fazie produkcji. Rury i
kształtki należy stosować jednego producenta.
Główne kanały sieci kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowane z rur o średnicy DN300,
DN400, DN500, DN600, natomiast odgałęzienia do granic działek prywatnych z rur o średnicy
DN200. Kanały DN200 na granicy z działkami prywatnymi należy zaślepić korkiem
kanalizacyjnym.
Kanały deszczowe z rur PE SN8 - DN300, DN400, DN500, DN600 lite wg PN-EN
1401-1. Rura niekarbowana PEHD strukturalna dwuścienna z gładkimi ściankami zewnętrzną
czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą
inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ A2. Łączenie odbywa się metodą łączenia
kielichowego, dwukielichowego z uszczelką dwuwargową bądź za pomocą spawania
ekstruzyjnego. W systemie łączenia kielichowego szczelność połączenia uzyskuje się za pomocą
uszczelki dwuwargowej mocowanej w wewnętrznej części kielicha.
Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między innymi
średnicę, klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty (np. 500 SN 8
kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).
Odgałęzienia sieci do granic działek z rur PVC-U DN200, rury z uszczelkami
montowanymi automatycznie w fazie produkcji. Rury i kształtki należy stosować jednego
producenta.
Kanały zlokalizowane będą w pasach drogowych oraz terenach przyległych.
Przejścia przewodów kanalizacji deszczowej przez jezdnie oraz pod przeszkodami terenowymi
(m.in. drogi,) należy wykonać metodą przecisków rurą ochronną stalową. Wprowadzanie rury
przewodowej za pomocą płóz dystansowych. Końce rury ochronnej zamknąć manszetami.

1.3

Projektowane uzbrojenie

Na odcinkach dłuższych niż L=50 m, a także przy zmianie kierunku przepływu oraz
podłączeniach wpustów ulicznych należy zastosować studnie rewizyjne.
Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne:
- betonowe C35/45 z kinetami i przejściami szczelnymi, Ø1200 oraz Ø1500 z kinetami i
przejściami szczelnymi. Nie dopuszcza się montażu przejść szczelnych do kręgów po ich
wyprodukowaniu na terenie zakładu produkcyjnego ani przez wykonawcę. Zwieńczenie studni
płytą żelbetową i włazem żeliwno-betonowym ryglowane. Klasa włazu zgodnie z normą PN-EN
124:2000. Studnie wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe osadzone fabrycznie. Kręgi łączyć na
uszczelki.
Studnie z osadnikiem, osadnik h=0,5 m (wg załączników graficznych):
- ul. Szczecińska, dz. nr 39, studzienka D9
- pl. Bohaterów, dz. nr 41, studzienka D17
- ul. Garbarska, dz. nr 43/4, studzienka D19
- ul. Żółkiewskiego, dz. nr 91/1, studzienka D30
- ul. Sobieskiego, dz. nr 32/3, studzienka D13, D15
Studzienki Ø1500 projektuje się 2 szt. Zlokalizowane są w ul. Garbarskiej na dz. nr 43/4,
są to studzienki D19 oraz D21.
Istniejące wpusty drogowe przepiąć, podłączyć do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej.
Dodatkowo zaprojektowano dwa nowe wpusty w ul. Szczecińskiej na dz. nr 28, Wp1
oraz Wp2.
Wpusty ściekowe z osadnikiem głębokości 0,95 m (sztuk 2) z prefabrykowanych kręgów
betonowych DN/ID500 klasy C35/45, zwieńczone kratą żeliwną na zawiasach klasy D400.
Przejście sieci pod ul. Zamkową dz. nr 86/11.
Przejście pod ul. Zamkową projektuje się jako przecisk w rurze ochronnej stalowej DN500 L =
23 m, na płozach typ „SM” o rozstawie co 1,5 m.
W ulicy Garbarskiej dz. nr 43/4, sieć kanalizacji deszczowej będzie wykonana z rur betonowych
typu Wipro.
Rury o parametrach:
- kl. betonu C45/55
- nasiąkliwość poniżej 4%
- wodoprzepuszczalność W12
- na odcinku L = 33 m rura betonowa DN 500
- na odcinku L = 24 m rura betonowa DN400.
Rury betonowe łączyć za pomocą uszczelek klinowych.
W ulicy Garbarskiej dz. nr 43/4 przewidziano przebudowę istniejącego kanału ogólnospławnego.
W tym celu wykonać należy komorę z kaskadą. Komora ma za zadanie przegłębienie
istniejącego kanału, którym odpływają ścieki do studzienki znajdującej się na terenie istniejącej
przepompowni ścieków dz. nr 30. Istniejącym kanałem jest kanał jajowy 450/650 (jego stan

techniczny oraz rzeczywiste wymiary sprawdzić podczas przekopów próbnych). Od komory z
kaskadą do studzienki na terenie przepompowni na odcinku L = 23 m, należy zastosować rurę
PE DN500 SN12. Po trasie nowoprzebudowanego odcinka rury PE należy usunąć, zdemontować
istniejący kanał 450/650 oraz studzienkę - wg załączników graficznych. Należy zastosować
prefabrykowaną betonową komorę kaskadową Ø1500 ze spadową kinetą oraz włazem
wentylowanym. Należy zamówić komorę po zinwentaryzowaniu istniejącego kanału
ogólnospławnego, jej wymiary dostosować do innych kolizji oraz rzeczywistych wymiarów
kanału jajowego.
W ulicy Garbarskiej na dz. nr 24 - działka prywatna, projektuje się odwodnienie liniowe,
7x0,15x0,15 m, profil typu V z polimerobetonu, ruszt ze stali ocynkowanej, montowany
bezśrubowo, klasa obciążenia D400 wg PN EN 1433:2005+A1, fundament i obudowa z betonu
wg PN EN 206-1. Montować aby umożliwiło to inspekcje i czyszczenie kanału w dowolnym
momencie. Cały system doszczelnić specjalnymi masami w celu zachowania pełnej szczelności.
Odwodnienie liniowe będzie miało za zadanie gromadzić oraz transportować do
studzienki nr D22 wody opadowe. W przypadku intensywniejszych opadów będzie do
dyspozycji pełny przekrój kanału co umożliwi natychmiastowy odbiór nadmiaru wód.
1.4

Projektowane przykanaliki wpustów drogowych oraz sięgacze do granicy działek

Podłączenie wpustów do studni rewizyjnych oraz odcinków do granicy działek wykonać
z rur PVC-U DN200 SN8 lite. W przypadku, gdy zagłębienie jest mniejsze niż 1,2 m należy
zastosować rury PVC-U DN200 SN12 lite. Parametry przykanalików wg części graficznej.
2.

Obliczenia ilości powstałych wód opadowych
Obliczenia spływu wód sporządzono metodą uproszczoną:
Q = Ψ x q x F x φ [dm3 /s]
Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego dla nawierzchni dachów,
utwardzonych, 0,95
q - natężenie max deszczu przyjęto t=15 min, prawdopodobieństwo 20% - raz na 5
lat = 181 [dm3 /s*ha]
F - powierzchnia zlewni [ha]
φ - współczynnik opóźnienia, w zależności od kształtu i wielkości zlewni 0,9

Ze względu na etapy oraz różne wyloty projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, obszar
podzielono na zlewnie.
ZLEWNIA 1 – Z1 – ETAP 1
F = 0,8 ha
Przepływ obliczeniowy dla deszczu o częstotliwości występowania p=20% i czasie trwania t=15
minut:
QZ1 = 137 dm3 /s
VZ1 =137 * 900 = 120 dm3

ZLEWNIA 2 – Z2 – ETAP 2
F = 8,0 ha
Przepływ obliczeniowy dla deszczu o częstotliwości występowania p=20% i czasie trwania t=15
minut:
QZ2 = 1400 dm3 /s
VZ2 =1400 * 900 = 1134 dm3
ZLEWNIA 3 – Z3 – ETAP 3
F = 1,2 ha
Przepływ obliczeniowy dla deszczu o częstotliwości występowania p=20% i czasie trwania t=15
minut:
QZ3 = 206 dm3 /s
VZ3 =206 * 900 = 185 dm3
ZLEWNIA 4 – Z4 – ETAP 4
F = 0,5 ha
Przepływ obliczeniowy dla deszczu o częstotliwości występowania p=20% i czasie trwania t=15
minut:
QZ4 = 85 dm3 /s
VZ4 =85 * 900 = 77 dm3
ZLEWNIA – Z6 – ETAP 6
F =3,8 ha
Przepływ obliczeniowy dla deszczu o częstotliwości występowania p=20% i czasie trwania t=15
minut:
QZ6 = 653 dm3 /s
VZ6 =653 * 900 = 580 dm3

3.

Roboty ziemne

Do robót ziemnych przystąpić po wytyczeniu trasy przewodów i kanałów. Przed
przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy próbne celem
ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Przekopy próbne wykonać ręcznie. W czasie
prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń należy zwracać szczególną
uwagę na napotkane istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie,
względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia.
Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm z uformowanym łożyskiem pod rurę
pod kątem 90º. Obsypka piaskowa i zasypka ponad wierzch rury gr. 30 cm wykonana i
zagęszczana ręcznie. Powyżej zasypywanie wykopów mechanicznie warstwami 30cm
z zagęszczeniem.
Wykopy o ścianach pionowych, powyżej 1 m szalowane. Szerokość dna wykopu tj.
przestrzeń pomiędzy ścianami wykopu lub szalunkiem powinna wynosić DN + 0,6 m.
Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robót należy
traktować jako czynne.

Sieć kanalizacyjna deszczowa krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem:
wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej grawitacyjnej i tłocznej.
Nawierzchnie asfaltowe na trasie wykopów rozbierać przy użyciu pił mechanicznych.
Należy odtworzyć istniejące układy drogowe, asfaltowe, chodnikowe itp.
4.

sieć

Skrzyżowania z przeszkodami – kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Skrzyżowanie z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi
Wykopy w pobliżu istniejących kabli telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie a na
kable założyć rury ochronne Arot.
Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem
Wykopy prowadzić ręcznie, zachować odległość pionową między zewnętrznymi odległościami,
nie zakłada się rur ochronnych.
Skrzyżowanie z istniejącą siecią ogólnospławną
Wykopy prowadzić ręcznie, zwracać szczególną uwagę na kanały jajowe, ze względu na ich stan
techniczny, materiał, kształt oraz wiek.
Skrzyżowanie z istniejącymi kablami energetycznymi
W pobliżu istniejących kabli elektrycznych, energetycznych, wykopy należy wykonywać
ręcznie, na kable założyć rury ochronne Arot.
Podczas wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień
użytkowników istniejącego uzbrojenia.
5.

Kontrola i badanie kanałów grawitacyjnych i studzienek

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy
przeprowadzić próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PNEN 1610. Próbę wstępna przeprowadzić przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki,
zagęszczeniu, wyjęciu szalunku dla potwierdzenia szczelności całego przewodu należy
przeprowadzić kolejną próbę szczelności. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej
wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację zgodnie z normą.
6.

Wnioski i zalecenia

Przy prowadzeniu robót ziemnych w gruntach nadających się na podsypkę należy
przestrzegać następujących zaleceń:
- stosowanie sprzętu mechanicznego należy zakończyć 0,2 m powyżej projektowanej rzędnej
posadowienia, a ostatnią fazę robót wykonać narzędziami ręcznymi.
Wykopy liniowe i obiektowe odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczających,
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami
technicznymi.

Wytyczenia sieci dokona uprawniony geodeta.
Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.
Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zamieszkałym należy wykonać przejścia
i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
BHP. Przejścia wykonać wraz z barierami ochronnymi.
Włazy studni deszczowych lokalizować tylko i wyłącznie w osi jezdni lub osi pasa
drogowego.
Roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą
w niniejszym projekcie.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się dokładnie zapoznać z projektem, a
w szczególności z treścią uzgodnień determinujących warunki realizacji robót. W związku z
kolizjami projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem zachodzi konieczność właściwego
zabezpieczenia w tych miejscach zarówno urządzeń istniejących jak też i nowo projektowanych.
W odniesieniu do indywidualnych elementów infrastruktury zastosowano następujące
rozwiązania techniczne:
- po zakończeniu robót wykonawca doprowadzi ją do stanu pierwotnego,
- wodociągi - w sytuacji gdy projektowana sieć deszczowa przebiega pod istniejącym
wodociągiem, na czas wykonywania robót należy go zabezpieczyć poprzez podwieszenie w
rurze ochronnej stalowej, połówkowej, skręconej obejmami,
- kable telefoniczne, teletechniczne i energetyczne – w miejscach kolizji na kable należy nałożyć
dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na czas realizacji robót kable należy zabezpieczyć
poprzez podwieszenie,
- istniejące włazy i skrzynki uliczne dostosować do rzędnych nawierzchni,
- podczas wykonywania robót zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia
terenu zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu
(chodników, schodów, krawężników, nawierzchni dróg, pasów zieleni) na warunkach
uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego urządzenia nie może być gorszy
od stanu pierwotnego.
Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach
załączonych do projektu budowlanego.
Wykonane
odcinki
kanałów
i
przewodów
przed
zasypaniem
zgłosić
do zainwentaryzowania służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez
Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B 10736:1999 ,,Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Próby i odbiory wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobrti
Instal zeszyt 9”.
7.

Próby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy
przeprowadzić próby szczelności zaprojektowanych przewodów zgodnie z zaleceniami normy

PN-EN 1610:2002. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy
wykonać badanie szczelności na infiltrację zgodnie z normą.
8.

Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunków bhp

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą w
niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykonać wg PN-EN
1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem do robót
wykonawca winien się dokładnie zapoznać z projektem. W związku z możliwością kolizji
projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenia
w tych miejscach zarówno urządzeń istniejących jak też i nowo projektowanych.
W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego urządzenia
nie może być gorszy od stanu pierwotnego.
Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczających,
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami
technicznymi.
Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach
załączonych do projektu budowlanego.
9.

Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenia tras zaprojektowanych sieci dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia
podziemnego zgodnie z uzgodnieniami, o terminie rozpoczęcia robót.
3. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem oraz zawiadomić podmioty, które te urządzenia eksploatują.
4. Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła.
Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić.
5. Wykonane odcinki przewodów przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania służbie
geodezyjnej.
6. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
7. Włazy studni deszczowych lokalizować tylko i wyłącznie w osi jezdni lub osi pasa
drogowego.
8. Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić
z Inwestorem.
9. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
10. Kable telefoniczne, teletechniczne i energetyczne – w miejscach kolizji na kable należy
nałożyć dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na czas realizacji robót kable należy
zabezpieczyć poprzez podwieszenie,

11. Podczas wykonywania robót zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia
terenu zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
12. Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach
załączonych do projektu budowlanego.
13. Należy zwrócić szczególną uwagę, prace wykonywać z ostrożnością, próbne wykopy,
przekopy oraz przepięcia w pobliżu z istniejącą siecią ogólnospławną, zwrócić uwagę na jej stan
techniczny.
14. Przed rozpoczęciem robót, należy wykonać przekopy sprawdzające miejsce włączenia
istniejących wpustów do kanalizacji ogólnospławnej. Starannie wykonać ich przepięcie do
nowoprojektowanej sieci deszczowej. Połączenia między wpustami a kanalizacją ogólnospławną
unieczynnić.
10.

Zestawienie materiałów
ETAP 1, ETAP 2, ETAP 3, ETAP 4, ETAP 6
L.p.

Nazwa

Ilość

1

Rury kanaliz. deszcz. PE DN300 SN8

1370 m

2

Rury kanaliz. deszcz. PE DN400 SN8

462 m

3

Rury kanaliz. deszcz. PE DN500 SN8

420 m

4

Rury kanaliz. deszcz. PE DN600 SN8

30 m

5

Rury kanaliz. deszcz. bet. DN400

24 m

6

Rury kanaliz. deszcz. bet. DN500

34 m

7

Rury kanaliz. deszcz. PVC-U DN200 SN8 LITE

910 m

8

Studzienki kanaliz. deszcz. bet. DN1200

125 szt.

9

Studzienki kanaliz. deszcz. bet. DN1500

2 szt.

10

Osadnik wirowy + separator lamelowy

1 szt.

11

Separator koalescencyjny

1 szt.

12

Wylot, dok prefabrykowany

2 szt.

13

Prefabrykowana komora kaskadowa w ul. Garbarskiej

1 szt.

C. SEPARATOR KOALESCENCYJNY ORAZ WLOT W1
Przed zrzutem wód opadowych z terenu ul. Jacka i Agatki, do Jeziora Urzędowego
projektuje się separator koalescencyjny oraz wylot W1. Separator będzie znajdował się na
działce nr 14/4. Separator przeznaczony będzie do podczyszczenia ścieków deszczowych z
substancji ropochodncych, oddzielenia substancji ropopochodnych zawartych w ściekach
deszczowych.
Dobrano wysokosprawny, przeciążalny separator z by-passem wewnętrznym
zintegrowany z osadnikiem, w którym zachodzi dwustopniowy proces oczyszczania (wirowo –
śrubowy oraz koalescencyjny), cechuje efekt oczyszczania < 1 mg/l zawartości substancji
ropopochodnych oraz <100mg/l dla zawiesin ogólnych na wylocie z separatora. Stosować należy
urządzenie zgodne z Prawem Budowlanym, czyli oznakowane znakiem B, posiadające aktualną
aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚPIB).
Dobrano separator z typoszeregu, gdzie wymagany jest najwyższy stopień separacji
substancji ropopochodnych, ponieważ wody opadowe kieruje się do wód o zaostrzonych
wymaganiach – Jezioro Urzędowe.
Separator będzie zbudowany z monolitycznego zbiornika żelbetowego z możliwością
nadbudowy. Betonowe prefabrykaty wykonane będą zgodnie z wymaganiami PN-EN 13365 z
betonu klasy C35/45, gwarantujące następujące parametry wytrzymałości: wytrzymałość na
ściskanie ≥35 MPa, nasiąkliwość ≤5%, wodoszczelność co najmniej W8, mrozoodporność F150
klasy ekspozycji XC4, XS3, XD3, XF1, XA1. Zbiornik separatora będzie dodatkowo
zabezpieczony specjalną farbą zapewniającą pełną szczelność oraz odporność na substancje
ropopochodne. Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego separatora
wykonane będą z materiałów odpornych na pracę w środowisku agresywnym.
Zaprojektowano separator przeciążalny obejściowy (z by-passem), w których dopływ
ścieków rozdzielany jest w urządzeniu na przepływ nominalny Qn oczyszczany z maksymalną
sprawnością oraz przepływ ponadnominalny Qmax – który jest do obejścia hydraulicznego (bypassu wewnętrznego).
Separator będzie składał się z następujących elementów:
- zbiornik żelbetowy
- właz
- obejścia hydrauliczne
- szafa filtracyjna
- hydraulicznie zoptymalizowana rura wymuszająca ruch wirowo – śrubowy ścieków
Rozwiązania projektowe przedstawione są na rysunkach zagospodarowania terenu oraz
na profilach podłużnych.
Zanieczyszczone wody deszczowe wpływać będą przez wlot rury by-passowej do
specjalnie wyprofilowanej rury, która zapewni lepszy przebieg procesu separacji poprzez
wytworzenie wirowo – śrubowego przepływu wewnątrz urządzenia. Pozwoli to w pełni
wykorzystać pojemność separatora. Już na wylocie wyprofilowanej rury rozpoczyna się proces
sedymentacji osadu zawartego w ściekach, opada on na dno zbiornika, a krople olejów

mineralnych rozpoczną proces flotacji. Oba te procesy zachodzą w całej pojemności czynnej
separatora. Dzięki współdziałaniu siły ciężkości z siłą odśrodkową oraz ruchem wznoszącym
powstaje przepływ wirowo – śrubowy dający znacznie wyższy stopień oczyszczania niż w
klasycznych rozwiązaniach separatorów. Następnie ścieki trafiają do szafy filtracyjnej
zawierającej innowacyjne maty filtracyjne o strukturze oczkowo – siatkowej. Filtry te mają
znacznie wyższą zdolność adhezyjną niż standardowe gąbki filtracyjne – co zapewni większą
sprawność oczyszczania. W trakcie przepływu przez gąbki filtracyjne drobne cząstki substancji
ropopochodnych będą osadzać się na ich strukturze, większe cząstki odłączą się od nich i
przemieszczą ku górze.
Szafa filtracyjna wyposażona będzie w odpowiednio wytarowany pływak powodujący
samoczynne zamykanie odpływu z szafy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej grubości
warstwy olejowej.
Zbiornik separatora będzie posiadał odpowiednią Aprobatę Techniczną i będzie przeznaczony do
zabudowy pod ziemią. Elementy zbiornika separatora spełnią wszystkie wymagania jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane pod względem bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa użytkowania (czynności eksploatacyjne, serwisowe, użytkowe – całkowicie
prowadzone z powierzchni terenu bez konieczności schodzenia do separatora), oraz warunki
BHP jak i ochrony środowiska.
Właz żeliwny będzie wyprodukowany zgodnie z normą EN124.
Parametry pracy wysokosprawnego separatora z by-passem wewnętrznym z dwustopniowym
procesem oczyszczania:
- przepływ maksymalny Qn = 150 [l/s]
- pojemność zintegrowanego osadnika VO = 1,2 m3
- objętość gromadzonego oleju VOL = 0,76 m3
- wysokość zewnętrzna H = 2800 mm
- średnica wewnętrzna separatora DW = 1500 mm
- materiał zbiornika: żelbet kl. C35/45
Dane wyjściowe:
•

Zwlot - stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 290 [mg/dm3]

•

Zwylot - stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3]

•

Przepływ maksymalny Qmax = 150 dm3/s

•

Opad nominalny qnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego). Opady o intensywności nie większej od 15 dm3/s*ha generują 88% rocznej
wysokości opadów.

Przyjęto:
•

Przepływ nominalny ze zlewni: Qnom=14,2 dm3/s

•

Zlewnia zredukowana Fzr= 0,8 ha

Dobór:
Wymagana skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym

η=

( Z 1 − Z 2) x100% ( 290 − 100) x100%
=
= 65%
Z1
290

Skuteczność oczyszczania:
Skuteczność zatrzymywania zawiesiny w dobranym separatorze dla przepływu 14,2 dm3/s
wynosi około 83% (względem zawiesiny ogólnej o założonym składzie frakcyjnym).
Skuteczność separacji substancji ropopochodnych w dobranym separatorze dla przepływu 14,2
dm3/s wynosi > 96% (dla oleju normowego).
Zanieczyszczenia ropopochodne
Skuteczność usuwania ropopochodnych przy przepływie nominalnym wyniesie >96% (dla
oleju normowego).
Ilość osadów:
Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadnikach wirowych:
M = [Fzr *(Zwlot - Zwylot)*Hr ]:100 = [0,8*(290-100)*600]:100 = 912 [kg/rok]
gdzie:
Fzr – powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
Zwlot – stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika [mg/dm3]
Zwylot – stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika [mg/dm3]
Hr – roczna wysokość opadów [mm]
Objętość magazynowa części osadowej:
Vos = Hcz * 0,5 * A = 1,2 * 0,5 * [ᴨ * (0,75)2 ] = 1,1
gdzie:
hcz – wysokość czynna osadnika = 1,2 m
A – powierzchnia zbiornika

Objętość osadu ze zlewni:

Vos =

M *Vu
n *1000

Vos = [912*1,1]:[1,1*1000] = 1
Oszacowana na tej podstawie n – krotność usuwania osadu w ciągu roku z osadnika wirowego:
N=[M*Vu ]:[Vos *1000] = [912*1,1]:[1,0*1000] = 1 /rok
gdzie założona objętość właściwa osadu dla uwodnienia = 40% wynosi Vu = 1,1 m3/ 1000 kg

s.m.o.
Producent urządzenia zaleca czyszczenie osadnika nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
Wylot W1, prefabrykowany dok
Wody opadowe ze zlewni przy ul. Jacka i Agatki odprowadzane będą do Jeziora
Urzędowego dz. nr 1.
Na wylocie do Jeziora Urzędowego dz. nr 1, wykonać typowy wylot betonowy
prefabrykowany (dok) Ø400 mm. Wylot zakończyć kratą stalową. Dno Jeziora Urzędowego w
granicach wylotu wzmocnić gabionami – mataracmi z kamienia w siatce stalowej o gr. 17 cm.
Kosz siatkowy wykonać z siatki o oczkach 6 x 8 cm z drutu stalowego, ocynkowanego
z powłoką PCW. Do wypełnienia koszy należy użyć gruboziarnistego materiału kamiennego o
wymiarach: 10 cm < d < 15 cm. Stosować kamienie ze skały twardej, np. otoczaki.
Prace prowadzone w obrębie wylotu W1 nie mogą wpływać negatywnie na sąsiadującą
zabudowę mieszkalną. Wstrząsy, hałasy i wibracje podczas montażu nie mogą oddziaływać na
budynki sąsiednie.
Rozwiązania projektowe przedstawione są w części graficznej.

D. OSADNIK WIROWY Z SEPARATOREM LAMELOWYM ORAZ WYLOT W2
Przed zrzutem wód opadowych z terenu ul. Krótkiej, Krzyżowej, Żółkiewskiego, Rynek,
Garbarska, Traugutta, Sobieskiego do Jeziora Urzędowego dobrano osadnik wirowy z
separatorem lamelowym. Zaprojektowany separator przeznaczony będzie do podczyszczenia
wód deszczowych z substancji ropopochodnych – poprzez redukcję tych substancji do wartości
określonej jako nieprzekraczalna (15 mg/l), podanej w aktualnym Rozporządzeniu Ministra
Ochrony Środowiska.
Zaprojektowany osadnik wirowy z separatorem znajduje się w ul. Garbarskiej dz. nr 43/4.
Osadnik z separatorem – zestaw zbudowany jest na bazie monolitycznych zbiorników
żelbetowych z możliwością nadbudowy. Betonowe prefabrykaty wykonane będą zgodnie z PNEN 13369 z betonu klasy C35/45, gwarantującego następujące parametry: wytrzymałość na
ściskanie ≥35 MPa, nasiąkliwość ≤5%, wodoszczelność co najmniej W8, mrozoodporność F150
klasy ekspozycji XC4, XS3, XD3, XF1, XA1. Zbiorniki zestawu zabezpieczone będą dodatkowo
specjalną farba zapewniającą pełną szczelność oraz odporność na substancje ropopochodne.
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego zestawu, wykonane będą z
materiałów odpornych na pracę w środowisku agresywnym.
Zaprojektowany zestaw składa się z osadnika wirowego oraz separatora lamelowego.
Zanieczyszczone wody deszczowe wpływają przez wlot do specjalnie wyprofilowanej rury,
która zapewnia lepszy przebieg procesu separacji poprzez wytworzenie wirowo – śrubowego
przepływu wewnątrz projektowanego urządzenia. Już na wylocie z wyprofilowanej rury
rozpoczyna się proces sedymentacji osadu zawartego w ściekach – opada on na dno zbiornika, a
krople olejów mineralnych rozpoczną proces flotacji. Na wylocie z osadnika znajduje się
deflektor, który zatrzymuje substancje flotujące i uspokaja strumień cieczy. Na wlocie do
separatora znajduje się deflektor zmieniający kierunek przepływu co zapobiega rozbiciu warstwy
olejowej. Szafa filtracyjna składać się będzie z sekcji lamelowych – złożonych z dużej liczby
skośnie pochylonych płyt. W trakcie przepływu przez sekcje lamelowe drobne cząstki substancji
ropopochodnych osadzają się na spodnich częściach płyt lamelowych – jako skutek działania
siły wyporu. Drobne cząstki tych substancji (wspomagane także naturalnym procesem łączenia
się w większe cząstki), przesuwają się ku górze – wypływając z szafy lamelowej, kierują się na
powierzchnię cieczy, tworząc warstwę zatrzymanych substancji ropopochodnych.
Zbiorniki układu posiadają zamknięte od góry włazem z żeliwa sferoidalnego z zawiasem,
zatrzaskiem oraz uszczelką elastomerową o przekroju trapezu. Zbiorniki będą posiadać
odpowiednią Aprobatę Techniczną i będą przeznaczone do zabudowy pod ziemią. Elementy
zbiorników zestawu będą spełniały wszelkie wymagania jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz
warunki BHP jak i ochrony środowiska.
Urządzenie będzie posiadało Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), oznakowane będą na podstawie znaku budowlanego
B.
Parametry pracy osadnika wirowego z separatorem lamelowym:
- przepływ maksymalny Qn = 1500 [l/s]
- pojemność osadnika VCZ = 15,21 m3
- wysokość zewnętrzna H = 4650 mm

- średnica wewnętrzna separatora DW = 2500 mm
- materiał zbiornika: żelbet kl. C35/45
Rozwiązania projektowe przedstawione są na rysunkach zagospodarowania terenu oraz
na profilach podłużnych.
Dane wyjściowe ( z koncepcji ):
•

Zwlot - stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 290 [mg/dm3]

•

Zwylot - stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3]

•

Przepływ maksymalny Qmax = 1500 dm3/s

•

Opad nominalny qnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego). Opady o intensywności nie większej od 15 dm3/s*ha generują 88% rocznej
wysokości opadów.

Przyjęto:
•

Przepływ nominalny ze zlewni: Qnom= 15 dm3/s l

•

Zlewnia zredukowana Fzr= 8,0 ha

Dobór:
Wymagana skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym

η=

( Z 1 − Z 2) x100% ( 290 − 100) x100%
=
= 65%
Z1
290

Skuteczność oczyszczania:
Skuteczność zatrzymywania zawiesiny w dobranym separatorze dla przepływu 15 dm3/s wynosi
około 83% (względem zawiesiny ogólnej o założonym składzie frakcyjnym).
Skuteczność separacji substancji ropopochodnych w dobranym separatorze dla przepływu 15
dm3/s wynosi > 96% (dla oleju normowego).
Zanieczyszczenia ropopochodne
Skuteczność usuwania ropopochodnych przy przepływie nominalnym wyniesie >96% (dla
oleju normowego).
Ilość osadów:
Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadnikach wirowych:
M = [Fzr *(Zwlot - Zwylot)*Hr ]:100 = [8*(290-100)*600]:100 = 9120 [kg/rok]

gdzie:
Fzr – powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
Zwlot – stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do urządzenia [mg/dm3]
Zwylot – stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z urządzenia [mg/dm3]
Hr – roczna wysokość opadów [mm]
Objętość magazynowa części osadowej:
Vos = Hcz * 0,5 * A = 3 * 0,5 * [ᴨ * (1,25*2)2 ] = 2,9
gdzie:
hcz – wysokość czynna urządzenia = 3,0 m
A – powierzchnia zbiornika

Objętość osadu ze zlewni:

Vos =

M *Vu
n *1000

Vos = [9120*1,1]:[2,9*1000] = 3,5
Oszacowana na tej podstawie n – krotność usuwania osadu w ciągu roku z urządzenia:
N=[M*Vu ]:[Vos *1000] = [9120*1]:[3,5*1000] = 2,6 /rok
gdzie założona objętość właściwa osadu dla uwodnienia = 40% wynosi Vu = 1 m3/ 1000 kg
s.m.o.
Producent urządzenia zaleca czyszczenie osadnika nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
Wylot W2, prefabrykowany dok
Wody opadowe ze zlewni odprowadzić do Jeziora Urzędowego dz. nr 1.
Na wylocie W2 do Jeziora Urzędowego wykonać typowy wylot betonowy
prefabrykowany (dok) Ø600 mm. Wylot zakończyć kratą stalową. Dno Jeziora Urzędowego w
granicach wylotu wzmocnić gabionami – mataracmi z kamienia w siatce stalowej o gr. 17 cm.
Kosz siatkowy wykonać z siatki o oczkach 6 x 8 cmm z drutu stalowego, ocynkowanego
z powłoką PCW. Do wypełnienia koszy należy użyć gruboziarnistego materiału kamiennego o
wymiarach: 10 cm < d < 15 cm. Stosować kamienie ze skały twardej, np. otoczaki.
Prace prowadzone w obrębie wylotu W2 nie mogą wpływać negatywnie na sąsiadującą
zabudowę mieszkalną. Wstrząsy, hałasy i wibracje podczas montażu nie mogą oddziaływać na
budynki sąsiednie.
Rozwiązania projektowe przedstawione są na rysunkach zagospodarowania terenu oraz
na profilach podłużnych.

E. ODWODNIENIE WYKOPÓW BUDOWLANCYH
W związku z występującą koniecznością odwodnienia wykopów liniowych pod budowę
kanalizacji deszczowej, przewidziano odwodnienie za pomocą igłofiltrów oraz pomp
szlamowych.
Projektowane uzbrojenie zostanie ułożone poniżej swobodnego zwierciadła wody przez
co wykopy będą wymagać odwodnienia. Wykop zostanie ograniczony przez ścianki szczelne.
Ścianki zabezpieczać będą całkowicie wykop od terenu do dna wykopu. Szerokość
pojedynczego wykopu wyniesie od 1 do 2,5m. Odwodnienie wykopu przewidziano na kilku
odcinkach projektowanych sieci, w miejscu występowania wód.
Odwodnienia odcinków będą przeprowadzone za pomocą igłofiltrów, wpłukiwanych
jednostronnie na głębokość 6m, ułożonych w rozstawach co 1m.
Zgodnie Ustawą Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) inwestycja otrzymała
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód deszczowych do Jeziora Urzędowego,
wykonanie urządzeń wodnych w postaci doków W1, W2 oraz odwodnienie wykopów
budowlanych. Do Starostwa Powiatowego w Człuchowie zgłoszono zamierzenie w postaci
odwodnienia wykopów budowlanych pod zaprojektowaną sieć kanalizacji deszczowej.
Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach
załączonych do projektu budowlanego.
Instalowanie igłofiltrów
Igłofiltry instaluje się zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu
igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. Do
instalowania igłofiltrów na placu budowy wymagana jest przyuczona ekipa 4-5 osób.
Czynności w trakcie instalowania igłofiltru
Kolejność czynności instalowania igłofiltrów jest następująca:
• Połączyć rurę wpłukującą z pompą
• Przy ręcznym posadowieniu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo
krawędzią na podporze obok wyznaczającego miejsca posadowienia igłofiltru
• Posadawiając igłofiltr rurą wpłukującą przy pomocy dźwigu należy przytrzymać rurę na
linie dźwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru
• Włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant
• W momencie wypływu wody z rury wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt
• Po wypłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody
i przez chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do dalszego zagłębienia
• Odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej
Układanie i montaż kolektora ssącego
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na
wyrównanym gruncie (powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych

podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać
końcówkami z kształtką zewnętrzną (zapięciem dźwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie
króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. Montaż
kolektora ssącego (poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, łuków,
zaślepek) dokonuje itp. przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni.
Zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuje itp. przez zastosowanie łącznika elastycznego lub
łuków. Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można
wykonać stosując rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka itp. zaślepką.
Łączenie igłofiltrów z kolektorem
Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igłofiltry łączy itp. z kolektorem ssącym za
pomocą gumowych uszczelek typu ,,O”. W tym celu na końce igłofiltrów nakłada itp. w/w
uszczelki, przesuwając je na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym igłofiltr wraz z
uszczelką wciska się prostopadle w króćce kolektora. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy
łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak
najmniejsza i jednakowa. W przypadku płytko posadowionych igłofiltrów można to osiągnąć
poprzez przesunięcie kolektora w stosunku do wypłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu
mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce w instalacji należy
zaślepić korkami gumowymi.
Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym
Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się
łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy.
Eksploatacja instalacji
Zalecane jest aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej (od momentu
uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji) powinien być
prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza się zaprojektowane warunki
pracy instalacji igłofiltrowej (głębokość posadowienia igłofiltrów, ilość igłofiltrów podłączonych
do jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany. Dalsza eksploatacja
i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem przeszkolonych
pracowników. Kontrole pracy instalacji ułatwiają półprzezroczyste igłofiltry oraz urządzenia
kontrolno-pomiarowe, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno
być prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody.
Demontaż instalacji
Kolejność czynności przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu pracy
(odwodnienia) i wyłączenia agregatu:
• odłączyć łącznik elastyczny od agregatu
• odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągniecie z króćców
• zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć

zdemontować kolektor
• wyciągnąć igłofiltry z gruntu
• zdemontować (wyjąć) wszystkie uszczelki gumowe ze złącz

F. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
0. Przebudowa sieci wodociągowej

Istniejąca sieć wodociągowa wymaga przebudowy ze względu na budowę sieci
kanalizacji deszczowej. W ulicy Garbarskiej należy przebudować ok. 150 mb sieci wraz z
podłączeniem istniejącego uzbrojenia (np. hydranty) oraz przyłączy do działek prywatnych
właścicieli.
Przebudowa sieci wodociągowej polegać będzie na wykonaniu wodociągu z rur polietylenowych
oraz z żeliwa sferoidalnego.
Rozwiązania projektowe przedstawione są na rysunkach zagospodarowania terenu oraz na
profilach podłużnych.
Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w warunkach, uzgodnieniach, opiniach i
decyzjach załączonych do projektu budowlanego.
1. Roboty montażowe
Trasa projektowanej sieci winna być wytyczona przez służbę geodezyjną lub
uprawnionego geodetę wykonawcy.
Wykopy wykonywać mechanicznie jako umocnione o szerokości DN+0,6m o ścianach
pionowych. Przewód instalować na warstwie podsypki z piasku o grubości 0,15m.
Po wykonaniu zasypki ochronnej ułożyć należy niebieską taśmę znacznikową z wkładką
metalową. Następnie przystąpić do mechanicznego zasypywania wykopu materiałem
z ukopu. Wykop zasypywać warstwami 0,30 m i zagęszczać mechanicznie do wskaźnika
Is = 1,0.
Przy trójnikach i kolanach wykonać bloki oporowe.
Bloki oprzeć o nienaruszalny grunt rodzimy i oddylatować od przewodu folią PE.
2. Kolizje i przekroczenia
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń
należy zwracać szczególną uwagę na napotkane istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć
przez podwieszenie, względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia.
Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robót należy
traktować jako czynne.
3. Próby hydrauliczne, płukanie oraz dezynfekcja
Sieć wodociągową należy poddać próbie szczelności zgodnie z wymogami PN-81/B10725 przy ciśnieniu próbnym p = 1,5 x pr, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Po pozytywnym wyniku
próby ciśnienia całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą wodociągową a następnie
poddać 24 godz. dezynfekcji podchlorynem sodu. Następnie ponownie wypłukać sieć

wodociągową do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej próbki wody spełniać będzie
warunki określone w Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 r. (Dz.U. nr 61 poz. 417).
4. Wytyczne wykonania robót, kolizji i warunków bhp
Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą
w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się dokładnie
zapoznać z projektem. W związku z możliwością kolizji z istniejącym uzbrojeniem zachodzi
konieczność właściwego zabezpieczenia w tych miejscach zarówno urządzeń istniejących jak też
i nowo projektowanych.
W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu na
warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego urządzenia nie może
być gorszy od stanu pierwotnego.
Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczających,
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymogami technicznymi.
5. Uwagi dla wykonawcy
1. Wytyczenia trasy sieci wodociągowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.
3. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem oraz zawiadomić podmioty, które te urządzenia eksploatują.
4. Kable telefoniczne, teletechniczne i energetyczne – w miejscach kolizji na kable należy
nałożyć dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na czas realizacji robót kable należy
zabezpieczyć poprzez podwieszenie,
5. Podczas wykonywania robót zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia
terenu zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
6. Teren budowy należy właściwie oznakować a wykopy zabezpieczyć.
7. Wykonane odcinki przewodów przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania służbie
geodezyjnej.
8. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
9. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
10. Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach
załączonych do projektu budowlanego.

G. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ
1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (dawnej ogólnospławnej)
Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej tłocznej zostanie przebudowana ze względu na
wystąpienie kolizji z siecią kanalizacji deszczowej. Przebudowę projektuje się na działce nr 30
oraz 24, obręb 0002, 64.
Na dzień dzisiejszy z przepompowni ścieków znajdującej się przy ul. Garbarskiej na dz.
nr 30, ścieki ogólnospławne są przepompowywane kanałem tłocznym PE Ø300 do oczyszczalni
ścieków znajdującej się w Człuchowie przy ul. Kamiennej 40.
Przebudowa będzie polegała na pogłębieniu istniejącego tłocznego kanału. Rozwiązania
projektowe przedstawione są w załącznikach graficznych. Na czas przebudowy zaleca się
zastosować tymczasowy kanał tłoczny z rur PE 300 PN10 SDR17 w postaci by-passa.
Tymczasowy kanał tłoczny ułożyć na gruncie oraz częściowo podwiesić. Przebudowę
przewiduje się rozpocząć oraz zakończyć podczas jednego dnia roboczego.
Projektuje się:
- kanał ciśnieniowy PE 300 PN10 SDR17, L= ok. 11,0 m.
2. Roboty montażowe
Do robót ziemnych przystąpić po wytyczeniu trasy przewodów i kanałów. Przed
przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy próbne celem
ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Przekopy próbne wykonać ręcznie. W czasie
prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń należy zwracać szczególną
uwagę na napotkane istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie,
względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia.
Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm z uformowanym łożyskiem pod rurę pod
kątem 90º. Obsypka piaskowa i zasypka ponad wierzch rury gr. 30 cm wykonana i zagęszczana
ręcznie. Powyżej zasypywanie wykopów mechanicznie warstwami 30cm z zagęszczeniem.
Wykopy o ścianach pionowych, powyżej 1 m szalowane. Szerokość dna wykopu tj. przestrzeń
pomiędzy ścianami wykopu lub szalunkiem powinna wynosić DN + 0,6 m.
Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robót należy
traktować jako czynne.
3. Kolizje i przekroczenia
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń
należy zwracać szczególną uwagę na napotkane istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć
przez podwieszenie, względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia.
Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robót należy
traktować jako czynne.

4. Próby hydrauliczne
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy
przeprowadzić próby szczelności przewodów zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610:2002.
W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie
szczelności na infiltrację zgodnie z normą.
5. Wytyczne wykonania robót, kolizji i warunków bhp
Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykonać wg PN-EN
1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem do robót
wykonawca winien się dokładnie zapoznać z projektem. W związku z możliwością kolizji
projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenia
w tych miejscach zarówno urządzeń istniejących jak też i nowo projektowanych.
W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu na
warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego urządzenia nie może
być gorszy od stanu pierwotnego.
Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczających,
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami
technicznymi.
6. Uwagi dla wykonawcy
1. Wytyczenia tras zaprojektowanych sieci dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.
3. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem oraz zawiadomić podmioty, które te urządzenia eksploatują.
4. Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła.
Z chwilą zapadnięcia zmroku — wykopy oświetlić.
5. Wykonane odcinki przewodów przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania służbie
geodezyjnej.
6. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić
z Inwestorem.
8. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

9. Kable telefoniczne, teletechniczne i energetyczne – w miejscach kolizji na kable należy
nałożyć dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na czas realizacji robót kable należy
zabezpieczyć poprzez podwieszenie,
10. Podczas wykonywania robót zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia
terenu zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
11. Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach
załączonych do projektu budowlanego.

H. PRZEBUDOWA I UNIECZYNNIENIE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej (dawnej ogólnospławnej)
W związku planowaną inwestycją budowy sieci kanalizacji deszczowej – sieć sanitarna
grawitacyjna (dawna ogólnospławna) będzie w części przebudowana oraz unieczynniona. Zakres
przebudowy został zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.
Elementami pochodzącymi z przebudowy będą min. rury jajowe betonowe lub żeliwne lub inne.
Prace związane z przebudową będą prowadzone za pomocą wykopów otwartych.
Elementy z przebudowy należy wywieźć na składowisko odpadów.
W ulicy Garbarskiej, na działkach 43/4 oraz 30, projektuje się przebudowę istniejącego kanału
kanalizacji ogólnospławnej. Przebudowę projektuje się ze względu na nowoprojektowaną sieć
kanalizacji deszczowej.
Na istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej projektuje się komorę kaskadową oraz rurę PE
DN500 SN12, L=23 m. Komora kaskadowa będzie posiadała pochylnię i zagłębienie dna
umożliwiające swobodny przepływ ścieków z wyżej położonego kanału do odbiornika.
Rozwiązania projektowe przedstawione są na rysunkach zagospodarowania terenu oraz na
profilach podłużnych.
Podczas przebudowy, odkrywki należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny
istniejącego kanału ogólnospławnego.
Należy zastosować prefabrykowaną betonową komorę kaskadową Ø1500 ze spadową kinetą
oraz włazem wentylowanym. Należy zamówić komorę po zinwentaryzowaniu istniejącego
kanału ogólnospławnego, jej wymiary dostosować do innych kolizji oraz rzeczywistych
wymiarów kanału jajowego.
Na czas przebudowy niezbędne będzie zastosowanie tymczasowego przepompowywania
ścieków.
2. Roboty montażowe
Do robót ziemnych przystąpić po wytyczeniu trasy przewodów i kanałów. Przed
przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy próbne celem
ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Przekopy próbne wykonać ręcznie. W czasie
prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń należy zwracać szczególną
uwagę na napotkane istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie,
względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia.
Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm z uformowanym łożyskiem pod rurę pod
kątem 90º. Obsypka piaskowa i zasypka ponad wierzch rury gr. 30 cm wykonana i zagęszczana
ręcznie. Powyżej zasypywanie wykopów mechanicznie warstwami 30cm z zagęszczeniem.
Wykopy o ścianach pionowych, powyżej 1 m szalowane. Szerokość dna wykopu tj. przestrzeń
pomiędzy ścianami wykopu lub szalunkiem powinna wynosić DN + 0,6 m.
Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robót należy
traktować jako czynne.

3. Kolizje i przekroczenia
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń
należy zwracać szczególną uwagę na napotkane istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć
przez podwieszenie, względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia.
Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robót należy
traktować jako czynne.
4. Próby hydrauliczne
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy
przeprowadzić próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PNEN 1610:2002. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy
wykonać badanie szczelności na infiltrację zgodnie z normą.
5. Wytyczne wykonania robót, kolizji i warunków bhp
Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykonać wg PN-EN
1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem do robót
wykonawca winien się dokładnie zapoznać z projektem. W związku z możliwością kolizji
projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenia
w tych miejscach zarówno urządzeń istniejących jak też i nowo projektowanych.
W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu na
warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego urządzenia nie może
być gorszy od stanu pierwotnego.
Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczających,
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami
technicznymi.
6. Uwagi dla wykonawcy
1. Wytyczenia tras zaprojektowanych sieci dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.
3. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem oraz zawiadomić podmioty, które te urządzenia eksploatują.
4. Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła.
Z chwilą zapadnięcia zmroku — wykopy oświetlić.

5. Wykonane odcinki przewodów przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania służbie
geodezyjnej.
6. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić
z Inwestorem.
8. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
9. Kable telefoniczne, teletechniczne i energetyczne – w miejscach kolizji na kable należy
nałożyć dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na czas realizacji robót kable należy
zabezpieczyć poprzez podwieszenie,
10. Podczas wykonywania robót zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia
terenu zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
11. Należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach
załączonych do projektu budowlanego.
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inż. Stefan Ratajczak
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