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Spis rysunków 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU   SKALA 

1.  049-BTXV-001 Karta sytuacyjna 1:500  

2.  049-BTXV-002 Profil podłużny rurociąg tłoczny ciśnieniowy;-  stacje zlewne   1:100/500 

3.  049-BTXV-003 Profil podłużny rurociągu wody technologicznej cz. I   1:100/500 

4.  049-BTXV-004 Profil podłużny rurociągu wody technologicznej cz. II  1:100/500 

5.  049-BTXV-005 
Profil podłużny rurociąg tłoczny ciśnieniowy, grawitacyjny 
osadów, odcieków wód nadosadowych 

1:100/500 

6.  049-BTXV-006 
Profil podłużny rurociągu tłocznego, ciśnieniowego tłuszczy i 
części pływających 

1:100/500 

7.  049-BTXV-007 Profil podłużny rurociągów PIX 1:100/500 

8.  049-BTXV-008 Profil podłużny rurociągu g (przełożenie) 1:100/500 

9.  049-BTXV-009 Studnia rozprężna 1:20 

10.  049-BTXV-010 Studnie z czyszczakami cz. I  1:50 

11.  049-BTXV-011 Studnie z czyszczakami cz. II  1:50 

12.  049-BTXV-012 Węzły montażowe cz. I  - 

13.  049-BTXV-013 Węzły montażowe cz. II - 

14.  049-BTXV-014 
Schemat podłączenia rurociągu odpływowego filtratu w 
istniejącej studni SI1    

- 

15.  049-BTXV-015 
Schemat podłączenia projektowanego rurociągu tłocznego w  
istniejącej komorze KI1    

- 

16.  049-BTXV-016 Podparcia zasuw  

17.  049-BTXV-017 Schemat technologiczny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 

- SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA - 

Obiekt: Sieci zewnętrzne technologiczne   

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 3 - 

1. Przedmiot inwestycji, sposób wykonania robót  

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Budowa i 
modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej  na terenie Miasta Bełchatowa";-  
Kontrakt 10 - "Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej  
oczyszczalni ścieków".   
 

Sposób wykonania robót: 
„System zlecony” przez Zamawiającego;- „zaprojektuj i wybuduj”. 
 

2. Inwestor 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie  
   ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, 97- 400 Bełchatów 

3. Jednostka projektowania 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 
ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
tel. (0-71) 343-85-58 , fax: (0-71) 342-43-04 

4. Stadium dokumentacji 

Projekt wykonawczy – specjalność technologiczna. 
 Obiekt: Sieci zewnętrzne technologiczne        
 Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej. 

5. Podstawa opracowania 

Formalną podstawę niniejszego opracowania stanowi: 
1) Umowa z Inwestorem oraz PFU 
2) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 
3) Uzgodnienia z Inwestorem/Zamawiającym. 
4) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 

 

6. Materiały oraz źródła informacji wykorzystane do opracowania 

1) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntów. 
2) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
3) Wizje lokalne i pomiary własne. 

7. Opis rozwiązań projektowych 

7.1. Sieci zewnętrzne technologiczne  

W związku z inwestycją zostaną wykonane min sieci zewnętrzne technologiczne. 

7.1.1. Rurociąg wody technologicznej 

Instalacja  wody technologicznej została szczegółowo opisana w opracowaniu dotyczącym pompowni 
wody technologicznej. 
Rurociąg wody technologicznych należy wykonać z rur PE100, SDR17, PN10 łączonych za pomocą 
zgrzewania doczołowego lub elektrooporowo wg instrukcji dostawcy rur. Średnice przedstawiono w tabeli 
poniżej oraz na profilach podłużnych. 
 
W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy wodociąg wody technologicznej, zasilający komorę krat i 
piaskowniki (istniejący i nowo projektowane) rurociąg wody technologicznej zostanie połączony   
funkcjonalnie z płuczkami piasku (istniejącą i nowo projektowanymi).  
Dla zasilania istniejących piaskowników oraz istniejącej płuczki piasku przewidziano wykonanie spięcia z 
istniejącym rurociągiem Dz63mm. 
Woda technologiczna zostanie doprowadzona do następujących urządzeń: 
 

LP. Nazwa 
urządzenia 

Obiekt/lokaliz
acja 

wymagane / 
parametry 

Średnica rurociągu doprowadzającego  
(Uwaga w tabeli podana prędkości  dla 
mogących wystąpić przepływów 
maksymalnych) 

 

1. 3 x krata 
panelowo - 
hakowa o 
prześwicie 
3,5mm 

Komora krat 
(KK) 

Zużycie wody 
płuczącej dla 
jednej kraty 1,27 
l/s = 4,6 m3/h 
(ciśnienie 3 
bary)  
Ilość krat - 3 
sztuki 

Rurociąg wspólny dla 3 krat: 
3 x 4,6 m3/h, PE100, Dn75mm, SDR17,  
(Dw 66,0mm),V=1,2 m/s (dla Q=13,8 m3/h) 
Rurociąg pojedyńczy dla 1 kraty: 
PE100, Dn40mm, SDR17, (Dw 35,2mm), 
V=1,0 m/s (dla Q=4,6 m3/h) 

2. Prasopłuczka Komora krat Całkowite Rurociąg pojedyńczy dla 1 prasopłuczki (dolny 
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wstępnie 
odwadniająca 
skratki 
(przenośnik 
poziomy)  

(KK) zapotrzebowani
e na wodę nie 
więcej niż 0,5 l/s 
= 1,8 m3/h dla (2 
bary) 

poziom): PE100, Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm), 

3. Prasopłuczka 
skratek 
(górny poziom) 

Komora krat 
(KK) 

Zużycie wody 
płuczącej 4 l/s = 
14,4 m3/h (1,5 
bara) 

Rurociąg pojedyńczy dla 1 prasopłuczki (górny 
poziom): PE100, Dn75mm, SDR17,  
(Dw 66,0mm),V=1,20 m/s (dla Q=14,4,0 m3/h) 

 Rurociąg doprowadzający wodę do komory 
krat z budynku z piaskownikami: PE100, 
Dn110mm, SDR17, (Dw 96,8mm),V=1,1 m/s s 
(dla Q=30,0 m3/h) 

4. Płuczka piasku Budynek z 
piaskownika
mi  

Zużycie medium 
płuczącego 1 l/s 
Dla 3 płuczek 3 
l/s = 10,8 m3/h 
(2 bary)   

Rurociąg doprowadzający wodę do 3 płuczek 
piasku: PE100, Dn63mm, SDR17,  
(Dw 44,0mm),V=1,24 m/s (dla Q=10,8 m3/h) 
Dla jednej płuczki Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm), 

5. Płuczka 
skratek 

Komora 
przed 
budynkiem 
krat  

Zużycie medium 
płuczącego 
0,7 l/s 
 2,52 m3/h   

Rurociąg doprowadzający wodę do płuczki 
skratek: PE100, Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm),V=0,98 m/s (dla Q=2,52 m3/h) 

 Rurociąg doprowadzający wodę do budynku z 
piaskownikami z pompowni wody 
technologicznej: PE100, Dn125mm, SDR17,  
(Dw 110,2mm),V=1,3 m/s (dla Q=43,32 m3/h) 

 
Dopływ do studni czerpalnej pompowni przewidziano rurą  PE100, Dn315mm, SDR17, (Dw 277,6mm), 
 
Uwaga: Dn w przypadku rur tworzywowych PE oznacza średnicę zewnętrzną.  

7.1.2. Rurociągi tłoczne i ciśnieniowe stacji zlewnych 

Rurociągi dopływowe od stacji zlewnych do zbiorników uśredniających  zostały przedstawione w 
odrębnym opracowaniu instalacje zewnętrzne 
Rurociągi tłoczne pomiędzy zbiornikami uśredniającymi należy wykonać z rur PE100, SDR17, PN10  
Dn160mm (średnica zewnętrzna) , PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm) 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowo wg instrukcji dostawcy rur. Średnice 
przedstawiono w tabeli poniżej oraz na profilach podłużnych. 
Nadmienia się, że połączenia z armaturą uszczelki należy dostosować do tłoczonego medium, w 
przypadku stacji zlewnej ścieków przemysłowych. 
Dostawca armatury a także rur wyda oświadczenie dotyczące możliwości zastosowania do medium:  
ścieki przemysłowe oraz osady  

7.1.3. Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe, grawitacyjne osadów, odcieków wód 
nadosadowych 

Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe, grawitacyjne osadów należy wykonać z rur PE100, SDR17, 
PN10 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowo wg instrukcji dostawcy rur. 
Średnice przedstawiono w tabeli poniżej oraz na profilach podłużnych. 

1) To1 rurociąg z komory KOW do zagęszczacza To1 
- Dn200, PE100, SDR17 (Dw 176,2mm);- (dla Q=80m3/h;- V=0,90m/s) 

2) To2 - rurociąg tłoczny z POW (włączenie do istniejącego rurociągu tłocznego) o średnicy Dn160 PE 
PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm) (dla wydajności pomp 50m3/h;- V=0,9m/s). Na rurociągu zostanie 
zabudowana studnia z czyszczakiem. 

3) To3 rurociąg ssawny: 
- rurociąg ssawny pomp odprowadzający wstępnie zagęszczony osad z zagęszczacza / fermentera do 
pomp w projektowanej pompowni POW;  
o średnicy Dn160 PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm) (dla wydajności pomp 50m3/h;- V=0,9m/s),  
Rurociąg ssawny Dn160 PE należy połączyć z istniejącym rurociągiem grawitacyjnym DN300 (zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia) 
(istniejący rurociąg odprowadzający osad do pompowni). Rurociąg będzie pełnił rolę ssawy pomp. 
długośc rurociągu około 17,6m pomiędzy zagęszczaczem fermenterem a pompownią POW.  
Na rurociągu ssawnym wykonana zostaną wykonane studnie czyszczakowe.  
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4) To4 Rurociąg tłoczny osadu ze zbiornika defosfatacji  do OBF; Dn160mm PE, PE100, SDR17 (Dw 
141,0 mm) 

Rurociąg tłoczny pompy będzie włączony do istniejącego  rurociągu tłocznego przetłaczającego osady do 
otwartych basenów fermentacyjnych. Połączenie zostanie wykonane w komorze obok zbiornika 
defosfatacji. Połączenie przedstawiono na rysunku załączonym do dokumentacji.  

 
5) Do pompowni filtratu będą doprowadzone rurociągi: 

 Wód nadosadowych z OBF do pompowni PF (pompowni filtratu), Dn160 PE, PE100, (Dw 141,0 mm) 
SN8 

Doprowadzenie wód nadosadowych, przewidziano poprzez połączenie rurociągu odpływowego z 
OBF, w istniejącej studni (na planie rzędne 200,8 / 198,31).;- wykonanie nowego odejścia do 
pompowni filtratu 

W studni w chwili obecnie znajduje sie czyszczak. w studni na odejściach poszczególnych rurociągów 
zostaną zabudowane zasuwy nożowe DN100mm - 3szt, oraz zostanie wykonany nowy czyszczak. 
odejście rurociągu do pompowni filtratu DN100mm, poza studnią Dn160PE, SDR17. 

 Filtratu z zagęszczaczy i odcieków z wirówek do pompowni PF; Dn315 PE, SN8, (Dw277,6mm)   

Odprowadzenie filtratu z zagęszczaczy przewidziano poprzez wykonanie przepięcia z istniejącej 
studni.   

7.1.4. Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe, grawitacyjne tłuszczy i części pływających 

Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe grawitacyjne, odcieków, filtratu, wód nadosadowych należy 
wykonać z rur PE100, SDR17, PN10 (SN8)  łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowo wg instrukcji dostawcy rur. Średnice przedstawiono w tabeli poniżej oraz na profilach 
podłużnych. 

1) Tt1 Rurociąg tłoczny części pływających z piaskowników do pompowni części pływających PCP1, 
Dn63 PE100, SDR17 (Dw 55,4mm). Nie zakłada się jednoczesności pracy trzech pomp tłuszczu  
dla pompy tłuszczu o wydajności 6 m3/h, V=0,83 m/s, doprowadzenie rurociągu do budynku w stalowej 
rurze osłonowej. Na rurociągu zostanie wykonana studnia z czyszczakiem. 

2) Tt2 - Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z pompowni PCP1 do pompowni PCP2 (zostanie wybudowana 
studnia czyszczakowa w ciągu rurociągu). Dn160 PE100, SDR17, Dw 141mm;- dla Q=50 m3/h;- prędkość 
w rurociągu wyniesie V= 0,90 m/s). Na rurociągach zostanie wykonana studnia z czyszczakiem. 

3) Tt3 - Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z PCP2 do OBF2 (na rurociągu zostaną wykonane  studnie 
czyszczakowe); Dn160 PE100, SDR17, Dw 141mm dla Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 
0,90 m/s;- wpięcie projektowanego rurociągu do istniejącego rurociągu tłocznego w studni. 

Miejsce włączenia dopasować w trakcie realizacji.  

4) Tt4 Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z osadnika wstępnego do PCP1;- Dn125 PE100, SDR17, PN10 
(Dw110,2mm) (dla pompy zainstalowanej w osadniku o wydajności Q=36 m3/h;- prędkość w rurociągu 
wyniesie V= 1,05 m/s) 

5) Tt5 - Rurociąg grawitacyjny z zagęszczacza / fermentera do zbiornika czerpalnego PCP2; Dn250, 
PE100, SN8 (Dw220,4mm) (Przejście pod drogą - SN8) 

6) Tt6 Rurociąg ssawny pomp PCP2;-. Dn150 stal nierdzewna;- dla Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu 
wyniesie V= 0,90 m/s 

7) Tt7 Rurociąg tłoczny pompy z rozdrabniaczem ;-. Dn160 PE100, SDR17, Dw 141mm;- dla Q=50 m3/h;- 
prędkość w rurociągu wyniesie V= 0,90 m/s 

8) Tt8 Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z PCP2 do zagęszczacza/ fermentera Dn160 PE100, SDR17, Dw 
141mm dla Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 0,90 m/s (poprzez wpięcie do istniejącego 
rurociągu pomiędzy istniejącą POW a zagęszczaczem/fermenterem). , 

7.1.5. Projektowane rurociągi dopływ odpływ z budynku z piaskownikami 

Projektowane rurociągi dopływ odpływ z budynku z piaskownikami, przedstawiono w opracowaniu 
dotyczącym budynku z piaskownikami. 

7.1.6. Projektowane rurociągi PIX-u 

Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe PIX-u  należy wykonać z rur PE100, SDR9, PN20 (SN8)  
Dn20, (średnica wewnętrzna Dw 15,4mm) łączonych wg instrukcji dostawcy rur. Średnice przedstawiono 
w tabeli poniżej oraz na profilach podłużnych. 
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Dostawca rur przedstawi oświadczenie o możliwości stosowania rur do przetłaczania PIX-u.  

7.1.7. Przełożenie rurociągu ks315, g114 

Przełożenie rurociągu ks315 pokazano w opracowaniu instalacje zewnętrzne. Przed zamówieniem rur 
g114 należy wykonać próbne odkrywki w miejscu połączeń (wykopy punktowe) w celu ustalenia średnicy i 
materiału rury g114.  Miejsce połączeń z istniejącym rurociągiem należy dopasować w trakcie realizacji. 
Połączenia za pomocą obejm (opasek) naprawczych. Dopasować w trakcie realizacji. 

7.1.8. Zestawienie rurociągów technologicznych zewnętrznych 

Wykaz projektowanych sieci uzbrojenia terenu (zewnętrzne) specjalności technologicznej. 

Lp. Nazwa Średnica , materiał Długość [m] 

Projektowane rurociągi wody technologicznej  

1.  Rurociąg wody technologicznej, Dn315 Dn315, PE100  ~2,0 

2.  Rurociąg wody technologicznej, Dn125 Dn125, PE100 ~229,4 

3.  Rurociąg wody technologicznej, Dn110 Dn110, PE100 ~91,9 

4.  Rurociąg wody technologicznej, Dn63 Dn63, PE100 ~3,8 

5.  Rurociąg wody technologicznej, Dn40 Dn40, PE100 ~23,4 

Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe stacji zlewnych 

6.  Rurociąg tłoczny ciśnieniowy Tz1, Dn160 Dn160,PE100   ~10,0 

7.  Rurociąg tłoczny ciśnieniowy Tz2, Dn160 Dn160,PE100 ~5,5 

8.  Rurociąg tłoczny ciśnieniowy Tz3, Dn160 Dn160,PE100  ~70,6 

9.  Rurociąg tłoczny ciśnieniowy Tz4, Dn160 Dn160,PE100 ~5,5 

Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe, grawitacyjne osadów, odcieków wód nadosadowych 

10.  To1- Rurociąg z komory KOW do zagęszczacza Dn200,PE100  ~35,0 

11.  To2 – Rurociąg tłoczny z POW Dn160,PE100 ~7,9 

12.  To3- Rurociąg ssawny Dn160,PE100 ~15,0 

13.  
To4- Rurociąg tłoczny osadu ze zbiornika defosfatacji  do 
OBF 

Dn160,PE100 ~9,9 

14.  Ks1 rurociąg grawitacyjny wód nadosadowych z OBF do PF Dn160,PE100 ~17,3 

15.  
Ks2 rurociąg grawitacyjny filtratu z zagęszczaczy                 
i odcieków z wirówek do pompowni PF 

Dn315,PE100 ~14,4 

Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe tłuszczy i części pływających 

16.  
Tt1- Rurociąg tłoczny części pływających z piaskowników 
do pompowni części pływających PCP1 

Dn63, PE100 ~27,5 

17.  
Tt2 - Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z pompowni PCP1 do 
pompowni PCP2 

Dn160, PE100 ~52,5 

18.  Tt3 - Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z PCP2 do OBF2 Dn160, PE100 ~57,0 

19.  
Tt4- Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z osadnika wstępnego do 
PCP1 

Dn125, PE100 ~16,5 
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20.  
Tt5 - Rurociąg grawitacyjny z zagęszczacza / fermentera do 
zbiornika czerpalnego PCP2 

Dn250, PE100 ~8,1 

21.  Tt6- Rurociąg ssawny pomp PCP2 Dn160, PE100 ~2,3 

22.  Tt7- Rurociąg tłoczny pompy z rozdrabniaczem Dn160, PE100 ~8,5 

23.  
Tt8- Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z PCP2 do 
zagęszczacza/ fermentera 

Dn160, PE100 ~6,3 

Projektowane rurociągi dopływowe i odpływowe z budynku z piaskownikami 

24.  
Projektowane rurociągi dopływ odpływ z budynku z 
piaskownikami, Dn560 

Dn560,PE100  ~83,8 

25.  Kanał otwarty 1,20m Kanał betonowy ~7,0 

Projektowane rurociągi PIX 

26.  Rurociąg PIX1, Dn20 (Dw15,4mm) Dn20,SDR9, PN20  ~136,0 

27.  Rurociąg PIX2, Dn20 (Dw15,4mm) Dn20,SDR9, PN20 ~4,0 

Przełożenie rurociągu g114 

28.  Przełożenie rurociągu g114 -  ~41,2 

  

Uwaga:  Dn w przypadku rur tworzywowych PE oznacza średnicę zewnętrzną.  

7.2. Rury osłonowe 

Z uwagi na konieczność prowadzenia rurociągów pod drogą, na rurociągach tłocznych, należy stosować 
rury osłonowe stalowe. Na rurociągu należy zastosować płozy dystansowe np. typu Raci lub 
równoważne. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową za pomocą 
manszet.  

7.3. Studzienka rozprężna 

Ścieki z zbiornika uśredniającego trafiać będą do studni rozprężnej, a następnie do kanalizacji. Rysunek 
studni w załączeniu do dokumentacji. 

7.4. Studnie z czyszczakami 

Na rurociągach tłocznych zostaną wykonane studnie z czyszczakami umożliwiające czyszczeni odcinków 
rurociągów. Rysunki studni w załączeniu do dokumentacji.   
 

8. Wykonawstwo robót 

8.1. Trasowanie rurociągu  

Trasowanie rurociągu w terenie oraz przebieg obcego uzbrojenia po trasie wykopów powinien 
przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy robót. 

8.2. Wykopy- roboty ziemne 

Wykopy pod ułożenie przewodów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z PN-EN1610: 2002. 9  
Szerokość  wykopu dla kanalizacji  Bd = Dz + 2 x 0,60 m. 

Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego 
zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop powinien być wykonany zgodnie z 
zawartymi w projekcie parametrami trasy: szerokością i głębokością. Szerokość wykopu na poziomie 
wierzchołka rury nie musi być większa niż to jest konieczne dla uzyskania przestrzeni wystarczającej do 
połączenia rur w wykopie oraz zagęszczenia gruntu w pachwinach rury.  

Materiał z wykopu, który nie może być użyty jako zasypka po ułożeniu rurociągu, musi być oddzielony od 
właściwego materiału zasypowego i składowany w pewnej odległości. Zarówno grunt rodzimy jak i 
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materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w strefie rury gruntu 
przemarzniętego, nie może on być także w żadnym przypadku użyty jako zasypka. 

W przypadku posadowienia rurociągu w gruntach nienośnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca się 
wymianę gruntu.  

Spód wykopu należy wykonać z zadanym spadkiem i przy uwzględnieniu głębokości ułożenia rurociągu. 
Należy unikać późniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dennej wykopu.  

Jeżeli poziom wód gruntowych powoduje występowanie w wykopie wody płynącej, stojącej lub, jeżeli 
grunt na dnie wykopu wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury bądź do czasu, gdy wykop 
zostanie zasypany w stopniu uniemożliwiającym wypłynięcie rur, należy usunąć wodę przy użyciu 
studzienek lub drenów. 
 
Przygotowanie podłoża 
Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Rury można układać: 

bezpośrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierające kamieni), 
na podsypce piaskowej o gr.10 ÷ 20 cm (iły, grunty nasypowe lub skaliste), 
na płycie betonowej z podsypką z piasku (przy dużej miąższości warstwy o niskiej nośności np. muły, 
torfy). 

Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach 
gruntowych z dokładnością +2cm przy wykopie ręcznym i +5cm przy wykopie mechanicznym. W 
przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpił tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna 
wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy niedobór warstwy przekopanej wyrównać ubitym piaskiem. 
By zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy pod każdym łącznikiem przewidzieć odpowiednie 
niecki montażowe. Niecki dla łączników należy wykonać w sposób umożliwiający łączenie rur i kontrolę 
strefy połączenia bez naruszenia podsypki. 

Zasypka rurociągów i zagęszczanie gruntu: 
Zasypka przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągu przeprowadza się w III etapach: 

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury, 
Etap II - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie warstwy 

ochronnej rurociągu w miejscach połączeń rurociągu, 
Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu. 

Rurociągi układać na podsypce z gruntu niewysadzinowego o grubości min. 0,15m (piasek, pospółka o 
maksymalnej wielkości ziaren16mm) zagęszczonej wg standardowej próby Proctora do 0,98. Na 
zagęszczoną podsypkę należy ułożyć warstwę luźnego piasku o grubości 0,05m. Tak zwaną strefę rury, 
czyli obsypanie do wysokości 0,30m nad wierzch rury wykonać przy użyciu gruntu sypkiego o granulacji 
0÷16mm, zagęszczonego mechanicznie warstwami o grubości 0,20m. Zagęszczenie 0,97 wg 
standardowej próby Proctora. 

Obudowa płytowa wykopu usuwana sukcesywnie w miarę wypełniania wykopu gruntem. 

Uwaga: * przy układaniu rurociągów pod terenami zielonymi, można obniżyć zagęszczenie do 0,96 wg 
standardowej próby Proctora. 

URZĄDZENIA ZAGĘSZCZAJĄCE: 

- od poziomu posadowienia rurociągu do poziomu + 0,30 m nad wierzchołek rury – zagęszczenie ręczne 
lub lekkimi zagęszczarkami: 
wibracyjne (masa robocza 0,3 kN) 
wstrząsowe (masa robocza do 1 kN) 
- w przedziale + 0,30 ÷ 1,00 m nad wierzchołek rury urządzenie zagęszczające średniej wielkości 
wibracyjne (max masa robocza 0,6 kN) wstrząsowe (max masa robocza do 5 kN) 
- powyżej 1,00 m nad wierzchołek rury można do zagęszczenia używać urządzeń ciężkich. 

Uwaga: zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest    
niedopuszczalne. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych  należy wytyczyć w terenie trasę  projektowanych rurociągów oraz 
przebieg istniejącego uzbrojenia.  Roboty ziemne należy prowadzić  sprzętem mechanicznym  a w 
pobliżu  istniejącego uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie  należy zabezpieczyć.  
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8.3. Ułożenie przewodów kanalizacyjnych 

PODSYPKA PIASKOWA O GRUBOŚCI  0,10 m dla ułożenia rurociągu. Materiał podsypki o max 15% 
pozostałości na sicie 0,75 mm. Podsypka winna być wykonana zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez 
zagęszczenia. 

OBSYPKA RUROCIĄGU  do wysokości min. 0,30 m ponad wierzch rury. Materiał sypki (piasek, żwir o 
max 15% pozostałości na sicie 0,75 mm). Zagęszczony mechanicznie warstwami o grubości 0,20 m 
(zagęszczenie 95% Proctora). Zagęszczenie należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić przewodów 
kanalizacyjnych 

WYPEŁNIENIE WYKOPU powyżej 0,30 m od wierzchu rury – materiał – grunt sypki (piasek; żwir) 
zagęszczony mechanicznie warstwami (zagęszczenie 95% Proctora). 

UWAGA: 

Montaż rurociągu wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta rur z PE. 

Obudowa płytowa wykopu usuwana sukcesywnie w miarę wypełniania wykopu gruntem. 

8.4. Montaż przewodu 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej.  

Rury należy układać  na wyrównanym podłożu zgodnie z projektowanym spadkiem oraz wytycznymi 
producenta rur . Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na dokładność wykonanego podłoża. 
 

8.5. Zasypka wykopów 

Po zmontowaniu rur i ich technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę wykopu zgodnie 
z wytycznymi producenta rur.  

8.6.  Odbiór techniczny 

Rurociągi należy wykonać i odebrać  zgodnie  z PN – EN 1610: 2002 Przed zasypaniem kanału należy 
dokonać  odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji.  
Należy  szczególną uwagę  zwrócić na : 
- zgodność posadowienia  kanału z projektem 
- prawidłowy prześwit kanału 
- szczelność kanału na eksfiltrację  i infiltrację 

8.7. Odwodnienie wykopów 

Wykopy w przypadku, których poziom wody gruntowej znajduje się powyżej planowanego poziomu 
posadowienia należy odwodnić. (Odwodnienie za pomocą drenażu w obsypce piaskowej ułożonego 
wzdłuż wykopu lub za pomocą igłofiltrów).  

8.8. Usuwanie odpadów   

Pochodzenie odpadów                                                                                                        

W czasie przebudowy obiektu powstaną duże ilości odpadów (głównie gruzu budowlanego, złomu, ziemi 
oraz osadów ściekowych) w związku z czym Wykonawca robót zobowiązany jest do wypełnienia 
obowiązków wytwórcy odpadów.  
W wyniku prowadzonych prac remontowych powstaną min wyszczególnione poniżej odpady. 
kod odpadu : 
17 01 01 – gruz budowlany 
17 05 04  – ziemia z wykopów 
17 04 05 – złom stalowy i żeliwny 
 

Sposób postępowania z odpadami 
Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopów wywożone będą w miejsce składowania - samochodami 

wywrotkami. Osady ściekowe należy przekazać wyspecjalizowanej firmie posiadającej uprawnienia 
do ich unieszkodliwiania i utylizacji. 

Odpady zdemontowanych rurociągów armatury i urządzeń zostaną przekazane Inwestorowi. 
 

Likwidacja odpadów 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć informację o odpadach w Wydziale Ochrony Środowiska UM oraz 
zawrzeć umowę na odbiór odpadów przez firmą specjalistyczną posiadającą zezwolenie na odbiór i 
unieszkodliwianie powstałych w trakcie robót odpadów.  

8.9. Warunki  realizacji przebudowy  

 Wyprzedzająco należy uzgodnić z Inwestorem termin i warunki prowadzenia prac budowlanych. 
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 Wykonać zabezpieczenie zieleni – drzew sąsiadujących z placem budowy. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, gdzie występują grunty urodzajne (trawniki), należy 
zdjąć wierzchnią warstwę gleby (humus) i złożyć obok wykopów.  

 Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby była zapewniona ciągłość pracy 
oczyszczalni. 

9. Normy i przepisy związane 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi, 
m.in. : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)   
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska. 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r., w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994r. Nr 21 poz. 73) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 
1126) 

6. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)  

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 z 
późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( 
Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

13. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
14. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
15. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
17. PN-92/ B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

10. Uwagi i zalecenia końcowe 

Wszelkie roboty przy budowie kanałów należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie 
Budowlanym, wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych w terenie zabudowanym tj.: 

 wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów.) 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów 

 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 

 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 
składowania do miejsca montażu (m.in.   konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych 

 zagrożenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

- SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA - 

Obiekt: Sieci zewnętrzne technologiczne   

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 11 - 

 

 



























ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

NR 
elemen

tu 
Wyszczególnienie Materiał

Średnica 
nominalna 

(Dz - 
zewnetrzna)

Ilość Długo ść
Ciężar 
jedn.

Ciężar 
całk.

UWAGI

mm, " szt. m kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9

RURY I  KSZTAŁTKI 

1 łuk 12°, Dz63, PE100, SDR17 PE Dz63 2 - - - tłuszcze i części pływ ające

2 łuk 43°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 1 - - - tłuszcze i części pływ ające

3 łuk 12°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 1 - - - tłuszcze i części pływ ające

4 łuk 27°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 2 - - - tłuszcze i części pływ ające

5 łuk 63°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 1 - - - tłuszcze i części pływ ające

6 łuk 59°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 1 - - - tłuszcze i części pływ ające

7 łuk 16°, Dz160, PE100, SDR17 PE DN160 1 - - - tłuszcze i części pływ ające

8 łuk 23°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 1 - - - tłuszcze i części pływ ające

9 łuk 20°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 1 - - - tłuszcze i części pływ ające

10 łuk 12°, Dz200, PE100, SDR18 PE Dz200 1 - - - osady

11 łuk 49°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 2 - - - osady

12 łuk 47°, Dz16, PE100, SDR11 PE Dz16 1 - - - PIX

13 łuk 14°, Dz16, PE100, SDR11 PE Dz16 2 - - - PIX

14 kolano 16/900, PN10 PE Dz16 1 - - - PIX

15 łuk 61°, Dz16, PE100, SDR17 PE Dz16 1 - - - PIX

16 trójnik 45° równoprzelotowy, PE100 SDR17 PE Dz160 2 0,73 4,9 9,8 ścieki przemysłow e/osady

17 łuk 45°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 2 - 2,2 4,4 ścieki przemysłow e/osady

18 łuk 24°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 1 - - - osady

19 łuk 16°, Dz160, PE100, SDR17 PE Dz160 1 - - - osady

20 kolano 125/900, PN10 PE Dz125 3 - 0,6 1,8 gaz

21 łuk 47°, Dz125, PE100, SDR17 PE Dz125 1 - - - gaz

22
rura ciśnieniowa z PE, SDR17, PE100 wraz z kształtkami 
Dz63

PE Dz63 - 27,5 0,7 - tłuszcze i części pływ ające

23
rura ciśnieniowa z PE, SDR17, PE100 wraz z kształtkami 
Dz160

PE Dz160 - 251 4,6 - -

23a
rura ciśnieniowa z PE, SDR17, PE100 wraz z kształtkami 
Dz125

PE Dz125 - 16,5 3,9 - tłuszcze i części pływ ające

24
rura ciśnieniowa z PE, SDR17, PE100 wraz z kształtkami 
Dz200

PE Dz200 - 32,5 7,1 - osady

25
rura ciśnieniowa z PE, SDR17, PE100 wraz z kształtkami 
Dn114

PE Dn114 - 41,2 - - gaz

26
rura ciśnieniowa z PE, SDR9, PE100 wraz z kształtkami 
Dn20

PE Dn20 - 137,3 - - PIX

tuleja kołnierzowa Dz63 PE Dz63 2 0,106 0,2 -

kołnierz stalowy, PN10, DN50 stal DN50 2 - - -

tuleja kołnierzowa Dz125 PE Dz125 2 0,183 0,9 - tłuszcze i części pływ ające

kołnierz stalowy, PN10, DN100 stal DN100 2 - - - -

tuleja kołnierzowa Dz160 PE Dz160 21 0,1 0,7 - -

kołnierz stalowy, PN10, DN150 stal DN150 21 - - - -

28a kolano 160/900, PN10 PE Dz160 3 - -

tuleja kołnierzowa Dz200 PE Dz200 1 0,12 1,7 - osady

kołnierz stalowy, PN10, DN200 stal DN200 1 - - - osady

kolano 200/900, PN10 PE Dz200 2 0,2 2,4 - osady

łuk 98°, w pionie Dz200, PE100, SDR17 PE Dz200 1 - - - osady

tuleja kołnierzowa Dn114 PE Dn114 2 - - - gaz

kołnierz stalowy, PN10, DN100 stal DN100 2 - - - gaz

31 łuk 44°, w pionie Dn20, PE100, SDR9 PE Dn20 2 - - - PIX

32 kolano 20/900, PN20 PE Dn20 3 - - - PIX

tuleja kołnierzowa Dn20 PE Dn20 1 - - - PIX

kołnierz stalowy, PN10, DN20 stal DN20 1 - - - PIX
33

27 tłuszcze i części pływ ające

28

29

29a

30

27a
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