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PRZYŁĄCZA SANITARNE  

11..  DDAANNEE  WWYYJJŚŚCCIIOOWWEE..    

I. Podstawa opracowania. 

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno                       
- wysokościowej w skali 1 : 500 obejmującej przedmiotowy teren.  

Podstawą opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowi: 

• Zlecenie inwestora 
• Mapa do celów projektowych skala 1 : 500 
• Miejscowy plan Zagospodarowania terenu 
• Opinia ZUD Rzeszów 
• Warunki techniczne wydane przez RARR w Rzeszowie 
• Aktualne normy, przepisy, normatywy. 
• Wizja lokalna. 

II. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt zagospodarowania terenu         
w zakresie „PRZYŁ ĄCZY SANITARNYCH”  w zakresie wymaganym dla projektu 
wykonawczego dla zadania pod nazwą: 

„PROJEKT WYKONAWCZY’’  

– PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY  
– PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
– PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ 
– PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ 
– SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH 

III. Zakres opracowania. 

Zakresem niniejszego opracowania są: 

• Przyłącz wodociągowy z rur PEØ90x5,4 mm. 
• Przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø200 mm z rur PVC 
• Przyłącz kanalizacji deszczowej czystej o średnicy Ø 160 mm ÷ ø 315 mm z rur 

PVC 
• Przyłącz kanalizacji deszczowej brudnej o średnicy Ø 200 mm ÷ ø 400 mm z rur 

PVC 
• Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem. 

22..  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZ  WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWYY  
 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Znak: RARR/CZP/189/2012 z dnia   
13-11-2012 zasilanie budynku zaprojektowano z sieci wodociągowej ø 250 mm 
zasilającej strefę S1. Włączenie  naleŜy wykonać w punkcie ozn. „3”.  
Na przyłączu wodociągowym z rur PE ø 90 x 5,4 mm zaprojektowano hydrant 
nadziemny ø 80 mm. 
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Przyłącz wody projektuje się  z rur PE 100 SDR 17, na ciśnienie PN 10 ø 90 x 5,4 mm 
łączone za pomocą zgrzewania doczołowego. 
Projektowany przyłącz wodociągowy słuŜyć będzie do zaopatrzenia  w wodę budynku 
Hali  nr 2 do celów bytowo – gospodarczych oraz p-poŜ.  
Na odgałęzieniach z projektowanego wodociągu projektuje się zasuwę wodociągową             
z zamknięciem miękkim z obudową teleskopową. 
 

Na włączeniu projektowanego przyłącza wodociągowego PE Ø90 x 5,4 mm w węźle nr3 
projektuje się dla odcięcia powyŜszego przyłącza zasuwę Ŝeliwną kołnierzową  
z zamknięciem miękkim ø 80 mm nr. kat. 2111 z obudową teleskopowa  nr. kat. 9011  
i skrzynką Ŝeliwna do zasuw nr. kat. 9501 W. 
Włączenie do istniejącego wodociągu z rur PE Ø 250 mm wykonane będzie za pomocą 
trójnika Ŝeliwnego kołnierzowego Ø 250 x 80 mm Nr kat. 9203 oraz kołnierzy (łączników 
kołnierzowych do rur PE Ø 250 mm) Nr kat. 9103 firmy– wykonać wg. rys. ,,Schematy 
węzłów wodociągowych’’. 
 
Na projektowanym przyłączu w węźle Nr HN zaprojektowano hydrant p-poŜ. nadziemny   
ø 80mm Nr kat. 8003. 
Projektowany przyłącz wodociągowy do projektowanego budynku z rur PE 100 SDR 17 
PN 10 ø 90 x 5,4 mm zostanie włączony w węźle Nr 5 do projektowanego przewodu  
z rur PE ø 90 x 5,4 (do zaprojektowanego trójnika Ŝeliwnego kołnierzowego) mm jak 
pokazano na projekcie zagospodarowania, oraz rys. ,,Schematy węzłów 
wodociągowych’’. 
Na przyłączu tym w węźle Nr 5 dla odcięcia wody dla powyŜszego przyłącza 
zaprojektowano zasuwę Ŝeliwną kołnierzową z zamknięciem miękkim ø 80 mm nr. kat. 
2111 z obudową teleskopowa nr. kat. 9011 i skrzynką Ŝeliwna do zasuw  nr. kat. 
9501W. 
Podłączenie naleŜy wykonać wg. rysunku ,,Schematy węzłów wodociągowych’’. 
PowyŜszy przyłącz wodociągowy projektuje się z rur  z rurą PE 100 SDR 17 PN10         
ø  90 x  5,4 mm. 
Węzeł pomiarowy (wodomierz) dla powyŜszego przyłącza został zlokalizowany                         
w projektowanym budynku hali na parterze w pomieszczeniu Nr P009 Jednostka 
Produkcyjna 1. 

2.1. Materiał do wykonania przył ącza wodoci ągowego. 
Projektowany przyłącz wodociągowy wykonany będą z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 
o średnicy ø 90 x 5,4 mm na ciśnienie PN 10 łączonych metodą zgrzewania 
doczołowego. 

Rury 
- PE 100 SDR 17 PN 10 ø  90/5,4 mm       – 75,00 mb. 
 

Zasuwy  

- Ŝel. kołnierzowa ø  80 mm z zamknięciem miekkim i obudową  - kpl. 3,0 

Hydranty  
- Ŝel. kołn. JAFAR nadziemny ø 80 mm nr. kat. 8003 - szt 1 
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2.1.1. Punkt pomiaru wody gospodarczej. 
 

Węzeł wodomierzowy dla celów bytowo – gospodarczych Hali nr 2 zlokalizowano                
na terenie hali jak pokazano na rzucie budynku na poziomie parteru. Węzeł 
wodomierzowy wykonać według projektu wewnętrznej instalacji wodociągowej 
projektowanego budynku. 
Do doboru średnicy przyłącza i wodomierza przyjęto przepływ gospodarczy:  q= 5,0 l/s.  
Dobrano przyłącz wody z rur PE-100 SDR 17, MPa 1,0, dz = 90 x 5,4 mm. 
 
Zapotrzebowanie wody do celów gospodarczych: 
 
- 60,00 szt – ilość pracowników 
- ∑qn = 3,08 l/s  
- q = 0,99 l/s x 3,6 = 3,56 m3/d 
Dobrano wodomierz dla I etapu oraz dla II etapu Hali JS2,5 ø 20 mm 
 
Zapotrzebowanie wody do celów technologicznych: 
 
- qmax.d = 25,7 m3/d 
- qmax. h = 25,7 m3/d : 12 = 2,14 l/s 
Zapotrzebowanie wody do celów poŜarowych dla dwóch działających równolegle 
hydrantów  ø 50 mm. 
2 hydranty P-PoŜ ø 50 mm  
q = 2,5 l/s 
q = 2 x 2,5 l/s = 5,0 l/s = 18 m 3/h  
Zgodnie z PN-B-10720 z 1998 r. przyjęto wodomierz skrzydełkowy POWOGAZ S.A.             
o poniŜszych parametrach :  
- typ: MWN/JS 50/2,5-S 
- średnica nominalna : Dn = 50/20 mm 
- nominalny strumień objętości qp = 15,0 m3/h. 
- maksymalny strumień objętości qs = 70,0 m3/h. 
- minimalny strumień objętości qmin =0,05 m3/h. 
- pośredni strumień objętości qt = 3  m3/h 
Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego naleŜy zamontować kolejno 
zgodnie z kierunkiem przepływu zimnej wody: 
- kolanowe z gwint. wewn.  90 PE/ 80 mm stal 
- zawór kulowy odcinający kołnierzowy równoprzelotowy Dn = 80 mm 
- filtr siatkowy Dn = 80 mm 
- wodomierz sprzęŜony MWN/JS 50/2,5-S DN  – 50 mm 
- zawór kulowy odcinający równoprzelotowy gwintowany ze spustem Dn = 50 mm  
- zawór zwrotny antyskaŜeniowy SOCLA typ EA 423 RE Dn = 80 mm 
- zawór kulowy odcinający kołnierzowy równoprzelotowy Dn = 80 mm 

 
MontaŜ zestawu wodomierzowego wykonać wg. PN-B-10720 z 1998 r. 
Zestaw wodomierzowy naleŜy zbocznikować z płaskownika 20 x 3 mm. 
Minimalna temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu pomiaru wody   
tw min = +5°C. 
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2.2. Bloki oporowe. 
Celem stabilizacji ułoŜonego w wykopie przewodu wodociągowego z rur ciśnieniowych 
PE, szczególnie dla zabezpieczenia przed przesunięciem się wykonanego wodociągu 
stosuje się bloki oporowe wykonane na miejscu budowy z betonu lanego dla 
przeniesienia na grunt sił osiowych występujących w rurociągu. Bloki oporowe naleŜy 
wykonać na połączeniu mieszanym zestawu materiałowego czyli trójnika (przyłączeniu 
przyłącza do sieci Ŝeliwnej), kolana stopowego przy hydrancie p-poŜ (przy układzie 
hydrantowym). Biorąc pod uwagę róŜnicę w cięŜarze rur i kształtek z PVC oraz PE oraz 
armatury Ŝeliwnej z powodu róŜnicy parcia w dnie wykopu naleŜy pod trójnik wykonać 
bloki oporowe. 
Bloki oporowe naleŜy wykonać wg. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie ,,Bloki oporowe’’ 
Wymiary i warunki stosowania. 

 

2.3. Roboty ziemne  

 
Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone zgodnie                    
z przepisami zawartymi w normie branŜowej ustanowionej przez Instytut Kształcenia 
Środowiska: BN-82/8865-01,,Przewody podziemne. Roboty ziemne „Wymagania            
i badania przy odbiorze” w powiązaniu z PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podział, 
nazwy, symbole i określenia. W nawiązaniu do wymagań BHP wykopy o ścianach 
pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozwarte. Minimalna 
szerokość wykopu w świetle obudowy powinna wynosić 800 mm. 
Po pozytywnej próbie szczelności prowadzić zasypkę wykopów i jednocześnie 
wykonywać obsypkę ochronną rur piaskiem o grub. 30 cm z obu stron rury. Zasypkę 
naleŜy starannie zagęścić. Zasypywać warstwami po 30 cm do powierzchni terenu lub 
wymaganej rzędnej naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. Zagęszczenie warstwy 
ochronnej powinno być prowadzone szczególnie ostroŜnie z uwagi na kruchość 
materiału. Warstwa ochronna powinna być starannie ubita po obu stronach przewodu. 
Grubość ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Piasek 
drobny zagęścić średnio do wskaźnika 85 ÷ 95 % wg. Proktora i modułu odkształcenia 
Ez = 8 MPa. Przed przystąpieniem do zasypania wykopu, naleŜy dokonać kontroli 
wskaźnika zagęszczenia obsypki przez uprawnioną jednostkę słuŜby geotechnicznej. 
To samo naleŜy wykonać w stosunku do gruntu zasypywanego. 

 
2.4. Podło Ŝe. 
 

PodłoŜe pod wodociąg naleŜy wykonać z podsypki piaskowej  grub. 10 cm. 
Podsypka powinna być dokładnie ubita i wyprofilowana do spadku przyłączy 
wodociągowych. 
Do podsypki moŜna wykorzystać istniejący grunt z wykopów poniewaŜ są to piaski 
drobne lub piaski średnie. 
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2.5.  Oznakowanie trasy wodoci ągowej przed zasypaniem. 
 

Trasę wodociągową przed zasypaniem naleŜy oznakować taśmą lokalizacyjno                
- ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o szerokości 400mm z wtopioną wkładką 
metalowa na głębokości 40 cm od wierzchu terenu.  

 

2.6. Próba szczelno ści. 
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy naleŜy 

przeprowadzić próbę ciśnieniowo- hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułoŜeniu 
przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym 
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny 
być odkryte dla moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Wymagania 
odnośnie szczelności wg. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania: BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PE 
układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

2.7. Płukanie.  
Przewody wodociągowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny być 

dokładnie przepłukane czystą woda wodociągową. Szybkość płuczącej wody                
w przewodzie powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s w celu usunięcia wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. Z chwilą gdy wypływająca woda z przewodu , po jej 
przepłukaniu będzie tak czysta jak woda uŜyta do płukania przewód moŜna uznać za 
gotowy do przekazania uŜytkownikowi. 

 

2.8. Oznakowanie uzbrojenia. 

Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie zewnętrznej sieci wodociągowej 
do projektowanego budynku wykonać przy pomocy tablic orientacyjnych wg.  
PN-86/B-09700. 

 

33..  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZ  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ      

3.1. Parametry projektowanej kanalizacyjnej sanitar nej. 
         
Zakresem niniejszego opracowania jest przyłącz kanalizacji sanitarne zbierający ścieki 
sanitarne z zaprojektowanego budynku z odprowadzeniem ścieków do istniejącego 
kanału sanitarnego ø 200 mm znajdującego się na działce inwestora biegnącego 
wzdłuŜ istniejącej drogi wojewódzkiej do studzienki oznaczonej na planie 
zagospodarowania terenu jako S1. Ścieki sanitarne z projektowanego budynku 
odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej systemem grawitacyjnym. 
Kanalizację sanitarną zewnętrzną projektuje się z rur PVC ø200 x 5,9 mm klasy ,,SN 8 
kNm2’’. 
Przykanaliki projektuje się z rur PVC ø160 x 4,7 mm ,,SN 8 kNm2’’. 
Kanalizacja sanitarna ułoŜona będzie w wykopie na podłoŜu z piasku o grubości 20 cm                 
i zasypana równieŜ piaskiem do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury. 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej znak: RARR/CZP/189/2012 z dnia 13-11-2012 r zaprojektowana studzienka 
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PE ø200/1000 mm S1 będzie słuŜyć równieŜ do  pomiaru parametrów zrzucanych 
ścieków sanitarnych z projektowanego budynku. 
W przypadku wytwarzania ścieków technologicznych nie spełniających warunków 
ścieków sanitarnych o wartościach podanych w powyŜszych warunkach naleŜy 
przewidzieć własną oczyszczalnię podczyszczającą powyŜsze ścieki do parametrów 
ścieków komunalnych. 
 

Uwaga:  

W przypadku wyst ąpienia ścieków technologicznych zanieczyszczonych nale Ŝy 
wykona ć własn ą oczyszczalni ę ścieków podczyszczaj ącą te ścieki do parametrów 
ścieków komunalnych. 
 

3.2. Rury. 
Rury PVC ø 200 x 5,9 mm –   87,00 mb. 
               

3.3. Studzienki kanalizacyjne 
Na projektowanych kanałach zastosowano studzienki kanalizacyjne z PE 1000 mm             
z Ŝelbetowym pierścieniem odciąŜającym ø 1100/700 mm i włazem Ŝeliwnym ø 600 
mm.  
 

Studzienki PE 1000  
 
- studzienki PE ø 200/1000 mm  szt 5 
 

Rury ochronne  
 
Na projektowanej kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200 x 5,9 mm przy skrzyŜowaniu                   
z istniejącym gazociągiem średniego ciśnienia zaprojektowano rurę ochronną z rur PVC 
wodociągowych ø 280 x 6,9 mm jak pokazano na projekcie zagospodarowania. 
 

- rura ochrona PVC PN6 ø 280x6,9 mm L = 5,0 m     szt. 1    
 

Ocieplenie kanalizacji sanitarnej  
 
Ze względu na płytkie posadowienie kanału sanitarnego pod terenem (od 0,63 ÷ 0,97 
cm) na całej długości projektowanego kanału kanalizacji sanitarnej projektuje się 
powyŜszy kanał ocieplić pianką poliuretanową sztywną. 
 
- Otulina z pianki poliuretanowej PVC ø 200 mm   L = 82,0 m      
- Otulina z pianki poliuretanowej PVC ø 280 mm   L =   5,0 m    

Razem L = 87,00 m 
   

Zabezpieczenie wodoci ągu 
 
Ze względu na zbyt bliskie posadowienie kanalizacji sanitarnej w stosunku do 
istniejącego wodociągu PE ø 250 mm projektuje się na tym wodociągu zamontować 
rurę dwudzielną ochronną wykonaną z rury PE80 SDR21 PN6,3 ø 315/15,0 mm  
o długości 5,0m.  
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44..  PPRRZZYYŁŁAACCZZAA  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  DDEESSZZCCZZOOWWEEJJ    

4.1. Parametry projektowanej kanalizacyjnej deszczo wej. 
 

Zakresem niniejszego opracowania są kanały kanalizacji deszczowej zbierające wody 
opadowe   z placów dróg, chodników i dachów na terenie projektowanej inwestycji. 
Przewiduje się wykonanie dwóch niezaleŜnych układów kanalizacyjnych – kanalizacji 
deszczowej „czystej” zbierającej wody opadowe z dachu projektowanego budynku, oraz 
kanalizacji deszczowej ,,brudnej’’ zbierającej wody opadowe z dróg, placów, parkingów                    
i chodników. 
Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej z Ø 1600 mm 
znajdującej się na działce inwestora.  
Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej PVC ø 315x9,2mm do istniejącego 
kanału z rur HOBAS SN 10000 CCGRP Ø 1600x32,8 mm naleŜy wykonać za pomocą 
kształtki siodłowej z włókna szklanego nasyconego Ŝywicą poliestrową montowanej 
bezpośrednio do kanału sposobem klejenia na rzędnej 208,75 m.n.p.m. 
Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC klasy S ø 160 x 4,7mm, ø 200 x 
5,9mm, ø 250 x 7,3mm, ø 315x9,2mm.  
Studzienki kanalizacyjne na powyŜszej kanalizacji projektuje się z PE 1000 mm  
z Ŝelbetowym pierścieniem odciąŜającym ø 1100/700 mm i włazem Ŝeliwnym ø 600 mm 
nie klawiszującym.  
Ze względu Ŝe powyŜsza kanalizacja deszczowa czysta odprowadzać będzie wody 
opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku hali i w przyszłości drugiej 
części hali i budynku biurowego powyŜsze wody odprowadzone zostaną bezpośrednio 
do istniejącej kanalizacji deszczowej ø 1600 mm bez oczyszczania ich w separatorze 
substancji ropopochodnych. 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do istniejącej kanalizacji 
deszczowej znak: RARR/CZP/189/2012 z dnia 13-11-2012 r zaprojektowana studzienka 
PE ø315/1000 mm DC2 będzie słuŜyć równieŜ do  pomiaru parametrów zrzucanych 
ścieków z projektowanej kanalizacji deszczowej. 

  Kanalizacja deszczowa ,,DC’’  
 

Rury PVC  
- ø 160 x 4,7 mm  L =     5,00 m 
- ø 200 x 5,9 mm  L =   48,50 m 
- ø 250 x 7,3 mm  L =   31,00 m 
- ø 315 x 9,2 mm  L =   20,50 m 

Razem L = 105,00 m 
 

Kanalizacja deszczowa ,,DB’’  
 

Rury  
- ø 200 x 5,9 mm  L =    3,00 m 
- ø 250 x 7,3 mm  L =    6,50 m 
- ø315 x 9,2 mm  L =  98,50 m 
- ø400 x 11,7 mm  L =  12,50 m 
  Razem L = 120,50 m 
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4.2. Obliczenie ilo ści wody deszczowej i dobór systemu separacji 
 

Powierzchnia terenu do odwodnienia w ramach inwestycji – F = 1,164ha   
Qnom = 130 x 0,60 x 1,164 = ~90,792 l/s 
-  powierzchnia terenów zielonych  –  1457,00 m2 = 0,1457 h 
-  powierzchnia terenów utwardzonych–parkingi, place, chodniki– 6472,00m2 = 0,6472h 
-  powierzchnia terenów utwardzonych–parking aŜurowy-mała krata-230,00m2 = 0,023h 
-  powierzchnia dachów  –  3481,00 m2 = 0,3481 h 

 Rodzaj zlewni 

Powierzchn
ia zlewni 

[ha] 
Współczyn
nik spływu 

Powierzchnia 
zlewni 

zredukowanej 
[ha] 

dachy 0,3481 1,00 0,3481 
parkingi, place, chodniki  0,6472 0,85 0,5501 
Parking aŜurowy 0,0230 0,15 0,0034 
tereny zielone 0,1457 0,15 0,0288 

RAZEM 0,164   0,9304 
− natęŜenie deszczu obliczeniowego przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego na poziomie qo = 15 l/sxha 
− natęŜenie deszczu nawalnego qmax = 130 l/s x ha (dla czasu trwania 15 min                      
i częstotliwości występowania p= 20% (raz na 5 lat)) 
 

Dla separacji substancji ropopochodnych dobrano separator lamelowy typ B 15/150-3,0 
z osadnikiem o pojemności  V=3000 dm3

. 
 

4.3. Studzienki kanalizacyjne 
 
Kanalizacja deszczowa ,,Czysta’’  

 
Na projektowanych kanałach zastosowano studzienki kanalizacyjne z PE 1000 mm             
z Ŝelbetowym pierścieniem odciąŜającym ø 1100/700 mm i włazem Ŝeliwnym ø 600 
mm.  

 

Kształtka siodłowa z Ŝywic poliestrowych  
 

- ø1600/315 mm     szt 1 
 

Studzienki PE 1000  
 

- studzienki PE ø 200/1000 mm    szt 1 
- studzienki PE ø 250/1000 mm    szt 2 
- studzienki PE ø 315/1000 mm    szt 1 
 

Kanalizacja deszczowa ,,Brudna’’  
 

Na projektowanych kanałach zastosowano typowe studzienki kanalizacyjne z kręgów 
betonowych Ø1200 mm z włazem Ŝeliwnym kanałowym cięŜkim Ø600 mm 
zatrzaskowym nie klawiszujacymi, oraz studzienki kanalizacyjne z PE 1000 mm             
z Ŝelbetowym pierścieniem odciąŜającym ø1100/700 mm i włazem Ŝeliwnym ø 600 mm.  
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Kształtka siodłowa z Ŝywic poliestrowych  
 

- ø1600/400 mm     szt 1 
 

Studzienka Ŝelbetowa DB2, DB3  
 

- studzienki ø1200 mm    szt 2 
 

Studzienki PE 1000  
 

- studzienki PE ø 315/1000 mm  szt 4 
 

Wpusty uliczne  
 

- wpusty uliczne Ŝeliwne ø 500mm z osadnikiem H=1000mm i płytą betonową                
o nośności 25t. - 6szt  

 

4.4. Separator Lamelowy zintegrowany z osadnikiem 
Dla oczyszczenia wód deszczowych z chodników, placów i parkingów projektuje 

się powyŜsze wody oczyścić przed wprowadzeniem ich do istniejącego kanalizacji 
deszczowej. Dla oczyszczenia wód deszczowych z zanieczyszczeń ropopochodnych 
projektuje się Separator lamelowy B 15/150-3,0 z auto-zamknięciem zintegrowany  
z osadnikiem z automatycznym zaworem odcinającym odpływ nominalny oraz 
wewnętrznym by-passem. 
Zbiornikiem w formie stojącego walca wykonany z betonu zbrojonego kl. C35/45, 
wyposaŜony we wkład koalescencyjny, z przepływem nominalnym 15 l/s, przepływem 
hydraulicznym 150 l/s, pojemności osadnika 3000 l, Dw/Dz = 2000/2300 mm, H = 2950 
mm, G = 120 mm, wlot i wylot ø 400 mm. PowyŜszy Separator lamelowy słuŜył będzie 
do oddzielania związków ropopochodnych z dopływających do niego wód deszczowych.  
Warunkiem efektywnej pracy separatora jest właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją 
dostarczaną przez producenta.  
Kontrolę separatora naleŜy wykonywać co miesiąc i po kaŜdym wystąpieniu awaryjnego 
dopływu. Kontrola dotyczy  :  

− grubości warstwy oleju i osadu.  
− połoŜenia pływaka 
− róŜnych poziomów przed i za wkładem koalescencyjnym 

Substancje olejowe i osad z separatora naleŜy usuwać tak często, aby ich grubość 
warstwy nie przekroczyła wartości granicznej podanej w DTR.  
Prace konserwacyjne naleŜy przeprowadzać raz w roku. 
Uszkodzenia lub ubytki materiału wkładu koalescencyjnego kwalifikują wkład do 
wymiany. W czasie opróŜniania separatora naleŜy najpierw odpompować z powierzchni 
warstwę odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia 
separatora naleŜy równieŜ przepłukać wkład oraz urządzenie zamykające i sprawdzić 
ich stan.  
W separatorze lamelowym znajduje sie osadnik o pojemności 3000 dm3, przeznaczony 
do zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych płynących grawitacyjnie do 
separatora. 
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UŜytkownik separatora jest zobowiązany do rejestracji okresowych kontroli i ilości 
odbieranych zanieczyszczeń. Firma odbierająca i utylizująca zanieczyszczenia musi 
posiadać odpowiednie zezwolenia.  
 

4.5. Wpusty uliczne. 

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano na placach parkingowych        
typowe wpusty uliczne (kraty ściekowe) z rur betonowych Ø500 mm z wpustem 
ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. 
Wpusty uliczne będą połączone ze sobą jak pokazano na rysunku szczegółowym 
,,Wpust uliczny podwójny’’. 
− wpust uliczny Ŝeliwny Ø500mm z osadnikiem H=1000mm i płytą betonową               

o nośności 25t.  – 6,0 szt      

55..  OOMMÓÓWWIIEENNIIEE  UUSSYYTTUUOOWWAANNIIAA  II  UUKKŁŁAADDUU  WWYYSSOOKKOOŚŚCCIIOOWWEEGGOO  SSIIEECCII  
KKAANNAALLIIZZAACCYYJJNNEEJJ ..  

Przy prowadzeniu kanałów kierowano się następującymi odległościami 
minimalnymi od istniejącego uzbrojenia: 
- 1,5 m od gazociągu średniopręŜnego o ciśnieniu do 0,4 MPa, 
- 1,5 m od wodociągu. 
- 1,5 - 5 m od budynków, 

- 0.8 m od kabla elektrycznego, 
- 1.0 m od kabla telekomunikacyjnego. 

Na odcinkach gdzie prowadzone będą roboty w wykopach ze skarpami, przy 
zbliŜeniach do uzbrojenia podziemnego w/w odległości zwiększa się w zaleŜności od 
głębokości posadowienia kanału. Kanały będą układane pod istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. Przykrycie rur kanalizacyjnych wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 
winno wynosić minimum 1,20 m w tej strefie klimatycznej. Wszystkie rodzaje 
skrzyŜowań ustalono w oparciu o następujące załoŜenia: 

- posadowienie wodociągu   - 1,40 m od terenu 
- posadowienie gazociągu   - 0,90 m od terenu 
- posadowienie kabli podziemnych - 0,80 m od terenu 
- posadowienie kanałów       - wg. profili 

Minimalne spadki dna kanałów wynikają z zastosowanych średnic oraz 
występujących prędkości przepływu ścieków w tych kanałach i wynoszą odpowiednio: 

− dla Ø 160 m imin = 0,0150,   
− dla Ø 200 m imin = 0,0050,   
− dla Ø 250 m imin = 0,0040,   
− dla Ø 315 m imin = 0,0033,   
− dla Ø 400 m imin = 0,0025,   

 

6. OPIS PRZEWODÓW, UZBROJENIA I OBIEKTÓW SIECIOWYCH  

6.1. Kanały 
Kanały sanitarne będą wykonane z rur PVC SN8 kN/m2 łączonych na uszczelkę 
gumową profilowaną o średniej grubości ścianki: 

• Ø 200 x 5,9mm 
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Kanały deszczowe będą wykonane z rur PVC SN8 kN/m2 łączonych na uszczelkę 
gumową profilowaną o średniej grubości ścianki: 

• Ø 160 x 4,7mm 
• Ø 200 x 5,9mm 
• Ø 250 x 7,3mm 
• Ø 315 x 9,2mm 
• Ø 400 x 11,7mm 

 
Rury odpowiadają normie PN-74/C-89200. Stosowane są do budowy kanałów                
o zagłębieniu do 4,5 m.  

6.2. Studzienki. 

6.2.1. Studzienki betonowe. 
Zastosowano studzienki rewizyjne przelotowe, połączeniowe z kręgów Ŝelbetowych 
Ø1200mm wg PN-B-10729:1999. Studzienki będą wyposaŜone we włazy Ŝel. Ø 600 
mm typu cięŜkiego wg PN-87/H-74051/02 i stopnie złazowe Ŝel. wg PN-64/H-74086. 

6.2.2. Studzienki PE. 
Zastosowano studzienki rewizyjne PE, połączeniowe Ø1000mm wg.  
PN-B-10729:1999. Studzienki będą wyposaŜone we włazy Ŝel. Ø 600 mm typu 
cięŜkiego wg PN-87/H-74051/02 i stopnie złazowe. 

6.2.3. Studzienki prefabrykowane. 
Studzienki prefabrykowane PE winny spełniać następujące parametry: 

−         Pierścień dystansowy 
− Pierścień dystansowy, monolityczne wykonywane metodą wtrysku z PE  

o średnicy D = 1000 mm w kolorze czarnym  
− przy prawidłowym montaŜu odporny na wypór wód gruntowych; dzięki falistej 

powierzchni zewnętrznej, współpracujący z gruntem w zmiennych warunkach 
atmosferycznych, zdolny do przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od gruntu 
bez utraty szczelności 

− moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 5 cm 
− moŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścienia za pomocą wkładek „in 

situ”  o średnicach DN110,  DN160 i DN200 
 

−         kinety 
− kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku z PE            

w zakresie średnic w kolorze czarnym  
− kinety z wbudowanym spadkiem dna 1,5% 
− kinety wyposaŜone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 

dopływów i odpływu, 
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−         sto Ŝek studzienki PE D-1000 mm 
− StoŜek studzienki, monolityczne wykonywane metodą wtrysku z PE  

o średnicy D = 1000/600 mm w kolorze czarnym  
− odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montaŜu i eksploatacji,  
− odporne na obciąŜenia dynamiczne od ruchu  

 
−         zwieńczenia 
− zwieńczenia studzienek D1000 o konstrukcji „pływającej” – powiązane                   

z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej 
podłączenia  

− pokrywa Ŝeliwna posiadająca aprobatę IBDiM  
− włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat IO i/lub        

Q-cert 
 

77..  OOPPIISS  WWAARRUUNNKKÓÓWW  HHYYDDRROOLLOOGGIICCZZNNYYCCHH  NNAA  TTRRAASSAACCHH  PPRRZZEEWWOODDÓÓWW..  
 

Rejon badań zgodnie z podziałem fizjograficznym Karpat Polskich i ich 
przedpola naleŜy (wg. Starkla, 1991) do PłaskowyŜu Kolbuszowskiego. 
Pod względem administracyjnym teren badań połoŜony jest w granicach wsi     
Jasionka i Tajęcina, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwa 
Podkarpackiego. 
Miejsce wykonanych wierceń znajdują się po zachodniej stronie budynku „A” 
Inkubatora Technologicznego i przylegają od strony północnej do drogi Jasionka  
- Rudna Mała. 
Pod względem morfologicznym teren badań połoŜony jest w obrębie wysoczyzny 
plejstocenskiej i jest mało zróŜnicowany. 
Rzędne wysokościowe wynoszą tu 211—212m npm. 
Pod względem hydrograficznym obszar badań znajduje się w granicach zlewni III-go 
rzędu rzeki Wisłok. 

 

Budowa geologiczna 
Rejon badań połoŜony jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie 
geologicznej biorą udział osady trzeciorzędu i czwartorzędu. 

 
Warunki hydrogeologiczne 

W podłoŜu badanego terenu w osadach czwartorzędowych horyzontu wody 
gruntowej nie stwierdzono w Ŝadnym z wykonanych otworów do głębokości 6 m ppt. 
W otworach archiwalnych wykonanych w lipcu 2009 r pod budynek „F” Inkubatora 
Technologicznego wodę gruntową nawiercono na głębokości 5,30 m od powierzchni 
terenu, tj. na rzędnych 205,7 - 205,9 m npm. W otworach archiwalnych odwierconych 
pod budynek „A” Inkubatora Technologicznego wody gruntowej równieŜ do głębokości 
6 m ppt nie napotkano. 
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWYCH 
 
Charakterystykę gruntów zalegających w podłoŜu badanego terenu 

przeprowadzono na podstawie wierceń, sondowań oraz badań makroskopowych 
gruntów. 
Biorąc pod uwagę genezę, wykształcenie litologiczne oraz stan gruntów, wydzielono  
w podłoŜu trzy warstwy geotechniczne. 
Rozmieszczenie poszczególnych warstw przedstawiono na profilach analitycznych 
otworów. 
Parametry geotechniczne ustalono w oparciu o wyniki badań terenowych (wierceń  
i sondowań. 

 
OPINIA GEOTECHNICZNA 

 W podłoŜu terenu przewidzianego pod rozbudowę Inkubatora Technologicznego wraz 
z Centrum Obsługi PPNT-Hali nr 2, do głębokości 6,0 m ppt zalegają piejstoceńskie 
utwory akumulacji wodno-lodowcowej wykształcone w postaci piasków 
drobnoziarnistych, piasków średnio i gruboziarnistych, przewaŜnie z domieszką 
drobnego Ŝwiru oraz pospółki. Stan tych gruntów generalnie jest średniozagęszczony. 
Przykrywa je cienka warstwa gleby piaszczystej oraz lokalnie w rejonie otworu nr 1 
nasypy grubości ca 0,9 m, powstałe prawdopodobnie jako zasypka fundamentów 
istniejącego tu obiektu murowanego przewidzianego do rozbiórki. 
Z uwagi na rodzaj i stan gruntów podłoŜe naleŜy uznać za uwarstwione. 
W podłoŜu badanego terenu do głębokości 6,0 m ppt nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej. Okresowo po wiosennych roztopach i długotrwałych opadach 
atmosferycznych woda gruntowa moŜe się pojawiać na głębokości ok. 5,5 - 6,0 m od 
powierzchni terenu. 
Parametry geotechniczne dla zalegających w podłoŜu gruntów zamieszczono w tabeli 
- załącznik nr 14 oraz w rozdziale 4 niniejszej dokumentacji. 
Ze względu na głębokość przemarzania gruntu zaleca się posadowienie fundamentów 
budynku na głębokości min. 1,00 m od powierzchni terenu. 
Grunty nasypowe nie nadają się do posadowienia fundamentów i w miejscach gdzie 
ich miąŜszość przekracza poziom posadowienia fundamentów naleŜy je usunąć  
i zastąpić podsypką z pospółki, odpowiednio zagęszczoną warstwami. 
W miejscu planowanej inwestycji panują proste warunki gruntowe. PodłoŜe nadaje się 
do bezpośredniego posadowienia fundamentów. 
Piaski i pospółki zalegające w podłoŜu badanego terenu posiadają średnie i dobre 
właściwości filtracyjne. 
Zgodnie z „Instrukcją badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych 
Część 2 tabela Z-2.16 podział gruntów pod względem wysadzinowości”, generalnie 
zalegające w podłoŜu projektowanych dróg i placów (otwory nr 7 i 8) występują grunty 
niewysadzinowe o dobrych warunkach wodnych. Jest to rejon gdzie nie występują 
procesy geodynamiczne takie jak: osuwiska, zjawiska krasowe, erozja czy sufozja. 

 

88..  BBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCYYJJNNEEJJ..  

8.1. Wykonanie i obudowa wykopów. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne           
- roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy o ścianach 
pionowych umocnionych przy pomocy deskowań. Przykrycie rur kanalizacyjnych wg. 
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PN-92/B-10735 i PN-03020 winno wynosić minimum 1,20 m w tej strefie klimatycznej. 
Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym i nadziemnym, z uwagi na moŜliwość jego uszkodzenia oraz dla 
zachowania warunków BHP, a takŜe w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby 
znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopów prowadzić pod nadzorem uŜytkowników 
poszczególnych rodzajów uzbrojenia. Urobek składać od strony napływu wody 
opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych ścian wykopów w gruntach suchych 
balami drewnianymi 50 – 60 mm lub wypraskami zakładanymi poziomo. W gruntach 
nawodnionych wypraskami zabijanymi pionowo.  

 Minimalne i maksymalne spadki dna kanałów wynikają z zastosowanych średnic 
oraz występujących prędkości przepływu ścieków w tych kanałach i wynoszą 
odpowiednio: 

− dla ø 0,40 m imin = 0,0025,  imax = 0,090 
− dla ø 0,30 m imin = 0,0033,  imax = 0,133 
− dla ø 0,25 m imin = 0,0040,  imax = 0,168 
− dla ø 0,20 m imin = 0,0050,  imax = 0,230 
− dla ø 0,16 m imin = 0,0150,   imax = 0,292 

  

8.2. Przygotowanie podło Ŝa pod kanały. 

Pod przewody kanalizacyjne zaprojektowano podsypkę z piasku gr. 0,20 m. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być zgodna ze spadkiem podłuŜnym dna kanału. 
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podłoŜa na kąt 90° - stanowi ące łoŜysko 
nośne rury kanalizacyjnej. Podsypkę pod kanały naleŜy dokładnie ubić.  
W sytuacji gdyby zaistniała taka konieczność przewiduje się moŜliwość wymiany gruntu       
w ilości 0,50 m na całej długości kanałów na podłoŜe z pospółki lub Ŝwiru. 
Do podsypki moŜna wykorzystać istniejący grunt z wykopów poniewaŜ są to piaski 
drobne lub piaski średnie. 

8.3. Układanie i monta Ŝ rur kanalizacyjnych. 

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyjęto rury PVC kielichowe. 
Złącza są uszczelnione uszczelką gumową. DłuŜsze odcinki rur między studzienkami 
naleŜy łączyć na powierzchni terenu, a następnie opuszczać na dno wykopu i układać 
na przygotowanym podłoŜu w odwodnionym wykopie. UłoŜone prostoliniowo odcinki 
kanałów wymagają wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokość 
30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić. MontaŜ rur PVC i łączników (studzienek, 
kolan) – na wcisk. Gotowe kanały powinny odpowiadać PN-92/B-10735 Kanalizacja        
- przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze.  

 

8.4. Wykonawstwo studzienek i budowli sieciowych. 

Budowle zaprojektowane na sieci naleŜy realizować równocześnie z siecią. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na staranne wykonanie kinet w studzienkach 
betonowych oraz izolacji studzienek i uszczelnień dla ograniczenia filtracji. Dozwolone 
jest prefabrykowanie studzienek kanalizacyjnych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności na połączeniach poszczególnych elementów oraz na przejściach kanałów 
przez ściany studzienek. Do uszczelnień stosować zaprawę wodoszczelną CERESIT 
CR-65 firmy Henkel. Włazy do studzienek kanalizacyjnych zastosować typu cięŜkiego.  
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8.5. Badanie szczelno ści kanałów. 

Szczelność kanałów bada się na eksfiltrację i infiltrację. Dla przewodu z rur PP  
i PVC nie powinien nastąpić ubytek wody (ścieków) w czasie trwania próby szczelności. 
Szczegóły badań szczelności przewodów kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. 
Próbę szczelności oraz odbiór robót prowadzić pod nadzorem uŜytkownika sieci 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano                 
– MontaŜowych.  

 

8.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopów. 

Po pozytywnej próbie szczelności kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzić 
zasypkę wykopów i jednocześnie wykonywać obsypkę ochronną rur z piasku drobnego 
o grób. 30 cm z obu stron rury do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym jej 
zagęszczeniem. Do podsypki moŜna wykorzystać istniejący grunt z wykopów poniewaŜ 
są to piaski drobne lub piaski średnie. 
Obsypkę, jak równieŜ grunt z odkładu naleŜy starannie zagęścić, po uprzednim 
zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad 
nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. 
Zagęszczenie warstwy ochronnej powinno być prowadzone szczególnie ostroŜnie          
z uwagi na kruchość materiału. Warstwa ochronna powinna być starannie ubita po obu 
stronach przewodu. Grubość ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczać 1/3 
średnicy rury ( 6 ÷ 10 cm). Piasek drobny zagęścić średnio do wskaźnika 85 ÷ 95 % wg. 
Proktora i modułu odkształcenia Ez = 8 MPa. Przed przystąpieniem do zasypania 
wykopu, naleŜy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia obsypki przez uprawnioną 
jednostkę słuŜby geotechnicznej. Grunt rodzimy przy zasypywaniu równieŜ dokładnie 
ubić. W pasie jezdnym obsypkę piaskiem wykonać 30cm nad rurą, a powyŜej pospółką 
do wysokości podłoŜa i zagęścić do 90 st. Proctora. 

 

8.7. BHP podczas wykonawstwa robót. 

Roboty ziemne montaŜowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i zarządzeniami. Pracowników przeszkolić w zakresie zasad BHP przy 
wykonywaniu w/w prac. Przepisy BHP dla pracowników zatrudnionych przy robotach 
wod - kan podano w załączniku do zarządzenia Nr.6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U. Nr 
3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych). 

99..  UUWWAAGGII  KKOOŃŃCCOOWWEE..  
Roboty ziemne prowadzić od miejsc najniŜszych pod górę, by ułatwić spływ wód 
gruntowych w wykopach. Ziemię z wykopów naleŜy składować na brzegu, a po 
zakończeniu robót powyŜsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop,               
a pozostała ilość ziemi zostanie rozplantowana. W miejscach skrzyŜowań kanalizacji     
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy naleŜy wykonywać ręcznie. 

1100..      KKRRÓÓTTKKAA  OOCCEENNAA  OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAANNIIAA  IINNWWEESSTTYYCCJJII  NNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO..  
Wg. Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych               

i Leśnictwa z 13 maja 1995r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 52/1995r. 
poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do szczególnie szkodliwych dla 
środowiska, ani do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. W zakresie 
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ochrony wód powierzchniowych i podziemnych stan zanieczyszczenia środowiska 
ulegnie zdecydowanej poprawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej                     
i deszczowej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni. 
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