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PROJEKT  WYKONAWCZY 

 

I. CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

1. Podstawa  opracowania 

 Aktualna  mapa  do  celów  projektowych  w  skali  1:500. 
 Warunki techniczne do projektowania budowy układu retencji wód opadowych i roztopowych znak: 

DZE.7021.1.35.2017 z dnia 22-09-2017. 
 Warunki przyłączenia do sieci energetycznej znak: 17-F2/S/01567 z dnia 31-08-2017. 
 Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń znak: DTP.7230.1.122.2017. 
 Protokół z narady koordynacyjnej nr GZ.6630.2.69.2018 z dnia 08-03-2018. 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 wraz 

z późniejszymi  zmianami).  
 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 roku, nr  62,  

poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami).  
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w  sprawie  

warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowane.  Dz.U. z 
2016 roku, poz. 124 wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 roku, nr  169, poz. 1650 wraz z później-
szymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401 wraz z póź-
niejszymi zmianami).  

 
 PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany po-
li(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

 PN-EN 1401-2  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
śnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

 PN-EN 1456-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfi-
kowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące ele-
mentów rurociągu i systemu  

 PN-EN 12200-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do 
zewnętrznego zastosowania ponad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 13476-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci-
śnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o 
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania ogólne i właści-
wości użytkowe 

 PN-EN 13476-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci-
śnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o 
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o 
gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A 
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 PN-EN 13476-3+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci-
śnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o 
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o 
gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 
systemu, typ B (oryg.) 

 PN-EN 13598-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
śnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje 
techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyj-
nymi 

 PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
śnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje 
dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem 
kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach. 

 PN-EN ISO 13845  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Połączenia kielichowe 
z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z nieplastyfikowane-
go poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda oznaczania szczelności pod wpły-
wem ciśnienia wewnętrznego z równoczesnym odchyleniem kątowym 

 PN-EN 14802 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Trzony lub rury wzno-
szące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek włazowych lub 
niewłazowych - Oznaczanie odporności na obciążenie powierzchniowe i wy-
wołane ruchem kołowym 

 PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-EN 1610+Ap1 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
 PN-EN 1917+AC  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojone-

go włóknem stalowym i żelbetowe 
 PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanali-

zacji grawitacyjnej 
 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanaliza-

cyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
 PN-EN 752 (U) Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
 PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne, 
 PN-B-06050  Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
 PN-B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania i  

badania przy odbiorze, 
 PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Cześć 1: 

Oznaczanie i opis 
 PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: 

Zasady i klasyfikowanie  
 PN-EN 206-1+A1+A2+Ap1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
 
2. Wymagania  stawiane  przy  realizacji  inwestycji 

 Wszelkie roboty  budowlano  –  instalacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  i  
innymi  obowiązującymi  przepisami,  Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  
stosowania,  normami  i  innymi  dokumentami  wskazanymi  w  dokumentacji  projektowej,  „Wa-
runkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  oraz  zgodnie  ze  
sztuką  budowlaną. 

 Na  etapie  realizacji  inwestycji  wszelkie  zasadnicze  odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  
należy  uzgadniać  z  projektantem. 
Zmiany  parametrów  oraz  typów  urządzeń  wymagają  pisemnej  zgody  projektanta  -  przed  fak-
tem  dokonania  zmiany. 
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Powyższe  zmiany  dokonane  bez  zgody  projektanta  zwalniają  go  od  odpowiedzialności  za  
nieprawidłowe  funkcjonowanie  przyjętych  rozwiązań  technicznych. 

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  projektem  w  zakresie  rozwiązań  tech-
nicznych  i  do  koordynacji  robót  budowlano  –  montażowych.  Ewentualne  zmiany  montażowe  
wynikające  z  braku  koordynacji  i  właściwego  przygotowania  do  montażu  wykonawca  wykona  
na  własny  koszt. 

 Część  opisowa,  rysunkowa  dokumentacji  stanowią  wzajemnie  uzupełniającą  się  całość.  
W  przypadku  wątpliwości  co  do  zawartych  rozwiązań  projektowych  wykonawca  zobowiązany  
jest  do  wyjaśnienia  ich  z  projektantem. 

 Obowiązkiem  wykonawcy  inwestycji  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  atestów  (do-
puszczeń,  certyfikatów)  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń. 
Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być  oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa,  
a  w  stosunku  do  urządzeń,  które  nie  podlegają  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  
znak  bezpieczeństwa  i  oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  
odpowiednią  deklarację  dostawcy,  zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do  
obowiązkowego  stosowania  oraz  wymaganiami  określonymi  właściwymi  przepisami. 

 Przed  wykonaniem  poszczególnych  odcinków  kanalizacji  zobowiązuje  się  wykonawcę do  
sprawdzenia  rzędnych  istniejącego  uzbrojenia  mające  zasadniczy  wpływ  na  występujące  koli-
zje  (dotyczy  w  szczególnie  istniejącej  kanalizacji i sieci cieplnej). 

 
 
3. Zakres  opracowania 

Opracowanie  obejmuje  swym  zakresem  budowę  układu retencji wód opadowych i roztopowych dla 
osiedla Centrum w Mielcu, nr działek: 1553/2, 1553/3, 1553/4, 1553/5, 1488/2, 1517/10, 1488/1, 
1517/21, 1517/22, jednostka ewidencyjna Mielec, obr. 2-Osiedle, ul. Solskiego i Kusocińskiego - w za-
kresie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowy przyłącza energetycz-
nego na potrzeby pompowni wód deszczowych, budowy układu sterowania pompownią wód deszczo-
wych, przebudowy instalacji oświetlenia zewnętrznego. 
Obejmuje  wykonanie  robót  ziemnych,  instalacyjno – inżynieryjnych  oraz  budowlanych  mających  na  
celu  realizację  przedmiotowej  inwestycji  w  określonym  zakresie  tj.: 
 budowę układu retencji wód deszczowych ze zbiornikiem ZB-2 z grawitacyjnym opróżnianiem. 
 budowę układu retencji wód deszczowych ze zbiornikiem ZB-3 z grawitacyjnym opróżnianiem. 
 budowę układu retencji wód deszczowych ze zbiornikiem ZB-4 z pompowym opróżnianiem po-

przez pompownię P4. 
 przebudowę istniejącego odcinka kolektora deszczowego DN/ID1250 mm. 
 budowę układu odwodnienia dogi dojazdowej wraz z układami podczyszczania z osadnikami 

OS2.1, OS3.1, OS3.2. 
 zabezpieczenie zaprojektowanych i czynnych istniejących linii kablowych energetycznych i tele-

technicznych. 
 budowę układu sterowania pompownią wód deszczowych z szafą sterowniczą SS2. 
 przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego. 
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4. Kanalizacja  deszczowa 

4.1 Projektowane  rozwiązania 

W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano układ retencji wód opadowych i roztopowych UR2 
w trzech układach zbiornikowych. 
Układ retencji ze zbiornikiem ZB-2 gromadzić będzie wody opadowo – roztopowe częściowo z kolek-
tora deszczowego o średnicy DN/ID800 mm zlokalizowanego w ul. Solskiego. 
Na potrzeby retencji wód zaprojektowano komorę rewizyjną D2.1 z przepustnicą do dławienia przepływ 
na istniejącym kolektorze deszczowym. 
Dopływ ścieków do zbiornika odbywać się będzie poprzez zaprojektowany przyłącz o średnicy 
DN/ID1000 mm z przepustnicą do zamknięcia dopływu do zbiornika w celach serwisowania. 
Odpływ odbywać się będzie poprzez spływ grawitacyjny ze zbiornika do kolektora kanałem o średnicy 
DN/ID800 mm, z przepustnicą do dławienia przepływu zlokalizowaną w komorze D2.2 ze studnią włą-
czeniową do kolektora D2.5. 
Do gromadzenia wody zaprojektowano zbiornik retencyjny o średnicy DN/ID1000 mm i pojemności 
864 m3. 
 
Układ retencji ze zbiornikiem ZB-3 gromadzić będzie wody opadowo – roztopowe z terenu zlewni 
parkingów w obrębie zbiornika retencyjnego ZB-3 i ZB-4 oraz częściowo z kolektora deszczowego 
o średnicy DN/ID1000 mm zlokalizowanego w ul. Kusocińskiego. 
Na potrzeby retencji wód zaprojektowano komorę rewizyjną włączeniową D3.1. Za komorą zaprojekto-
wano przepustnicę o średnicy Dn1200 mm do dławienia przepływ w głównym kolektorze deszczowym. 
Dopływ ścieków do zbiornika odbywać się będzie poprzez zaprojektowany przyłącz o średnicy 
DN/ID1000 mm z przepustnicą do zamknięcia dopływu do zbiornika w celu jego serwisowania. 
Odpływ ze zbiornika odbywać się będzie poprzez spływ grawitacyjny ze zbiornika do kolektora kanałem 
o średnicy DN/ID800 mm, z przepustnicą do dławienia przepływu zlokalizowaną w komorze D3.2 ze 
studnią włączeniową do kolektora D3.3. 
Do gromadzenia wody zaprojektowano zbiornik retencyjny o średnicy DN/ID1000 mm i pojemności 
263 m3. 
 
Układ retencji ze zbiornikiem ZB-4 gromadzić będzie wody opadowo – roztopowe w części z kolekto-
ra deszczowego o średnicy DN/ID1000 mm zlokalizowanego w ul. Kusocińskiego i w części z kolektora 
deszczowego o średnicy DN/ID800 mm zlokalizowanego w ul. Solskiego. 
Na potrzeby retencji wód zaprojektowano komory rewizyjne D4.1 i D4.2 z przelewami, które ograniczają 
napływ ścieków do zbiornika w okresach niskich opadów. 
Dopływ ścieków do zbiornika odbywać się będzie poprzez zaprojektowane przyłącza z obydwóch kolek-
torów o średnicy DN/ID800 mm wraz z armaturą odcinającą zlokalizowaną w komorach rewizyjnych 
D4.5 i D4.6 działającą automatycznie przy 90% wypełnieniu zbiornika, chroniąc teren nad zbiornikiem 
przed zalaniem. 
Do gromadzenia wody zaprojektowano zbiornik retencyjny o średnicy DN/ID2500 mm i pojemności 
1443 m3. 
Odpływ ze zbiornika odbywać się będzie poprzez spływ grawitacyjny ze zbiornika do pompowni kana-
łem o średnicy DN/ID800 mm, pompownię wód deszczowych P4 o wydajności całkowitej 2x200 l/s 
i przewód tłoczny o średnicy DN/ID560 mm do studni rozprężnej D4.3. 
Zrzut wód deszczowych ze zbiornika odbywać się będzie do istniejącego kolektora deszczowego 
DN/ID1250 mm zlokalizowanego w ul. Kusocińskiego poprzez zaprojektowany kanał o średnicy 
DN/ID800 mm i studzienkę rewizyjną, włączeniową D4.4 zlokalizowaną na kolektorze. 
 
Dla potrzeb zasilania w energię elektryczną oraz sterowania pompownią zaprojektowano szafkę ste-
rowniczo – zasilającą SS2, zlokalizowaną w terenie zieleni. 
Mając na uwadze planowaną zmianę zagospodarowania terenu zaprojektowano trzy układy odwodnie-
nia planowanej drogi w obrębie zbiorników ZB-3 i ZB-4 poprzez studzienki osadnikowe z wpustami 
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ulicznymi z układem kanałów odprowadzających oraz z elementami podczyszczania ścieków przed 
zrzutem do układów kanalizacyjnych. 
Zrzut wód opadowo – roztopowych z planowej powierzchni zlewni realizowany będzie do zbiorników 
retencyjnych ZB-2 i ZB-3. Na kanałach dolotowych do zbiorników z wpustów ulicznych zaprojektowano 
armaturę odcinającą, umożliwiającą odcięcie dopływów i przeprowadzenie prac serwisowych zbiorni-
ków. 
 
Z uwagi na wynikłe kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, w celu ich eliminacji zaprojekto-
wano: 
 zabezpieczenie istniejących linii kablowych energetycznych i teletechnicznych rurami ochronnymi 

dwudzielnymi typu PS. 
 zabezpieczenie projektowanych linii kablowych energetycznych i teletechnicznych rurami ochronny-

mi typu DVK. 
 

4.2 Dane charakterystyczne 

Zbiornik ZB-2 
Typ       grawitacyjny 
Wielkość rurociągu napływu  DN/ID1000 mm 
Spadek przyłącza napływu   0,28% 
Długość przyłącza napływu  L = 12,2 mb 
Krawędź przelewowa    - bez krawędzi 
Wielkość rurociągu odpływu  DN/ID800 mm 
Spadek przyłącza odpływu   0,3% 
Długość przyłącza odpływu  L = 30,3 mb 
Odcięcie dopływu do zbiornika   - poprzez przepustnicę ziemną DN1000 mm na kanale 
         dopływowym DN/ID1000 mm 
Regulacja przepływu    - poprzez przepustnicę na kanale odpływowym w komorze D2.2 
       - poprzez zasuwę wrzecionową DN800 mm w komorze D2.1 
 
Charakterystyka zbiornika retencyjnego  
Średnica zbiornika    DN/ID1000 mm 
Długość      ~109 mb 
Ilość       10 szt. 
Pojemność zbiornika   864 m3 
 
Zbiornik ZB-3 
Typ       grawitacyjny 
Wielkość rurociągu napływu  DN/ID1000 mm 
Spadek przyłącza napływu   0,05% 
Długość przyłącza napływu  L = 5,8 mb 
Krawędź przelewowa    - bez krawędzi 
Wielkość rurociągu odpływu  DN/ID800 mm 
Spadek przyłącza odpływu   0,07% 
Długość przyłącza odpływu  L = 9,1 mb 
Odcięcie dopływu do zbiornika   - poprzez przepustnicę ziemną DN1000 mm na kanale 
         dopływowym DN/ID1000 mm 
Regulacja przepływu    - poprzez przepustnicę DN1000 mm na kanale odpływowym 
         w komorze D3.2 
       - poprzez przepustnicę DN1200 mm na kolektorze DN/ID1200 mm 
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Charakterystyka zbiornika retencyjnego  
Średnica zbiornika    DN/ID1000 mm 
Długość      ~49 mb 
Ilość kolektorów    6 szt. 
Pojemność zbiornika   263 m3 
 
Zbiornik ZB-4 
Typ       grawitacyjny 
Wielkość rurociągu napływu  DN/ID800 mm 
Spadek przyłącza napływu   1% 
Długość przyłącza napływu  L = 11,7 mb 
Krawędź przelewowa    +0,45 m +/-0,20 m 
Wielkość rurociągu napływu  2x DN/ID800 mm 
Spadek przyłącza napływu   9,52% 
Długość przyłącza napływu  L = 8,9 mb 
Krawędź przelewowa    2x +0,75 m +/-0,30 m (studnia D4.1 i D4.2) 
Wielkość rurociągu odpływu  DN/ID800 mm 
Spadek przyłącza odpływu   1,05% 
Długość przyłącza odpływu  L = 3,8 mb 
Odcięcie dopływu do zbiornika   - poprzez zasuwę wrzecionową DN800 na kanale dopływowym  
         DN/ID800 mm w komorze D4.5 
       - poprzez zasuwę wrzecionową DN800 na kanale dopływowym  
         DN/ID800 mm w komorze D4.6 
 
Charakterystyka zbiornika retencyjnego  
Średnica zbiornika    DN/ID2500 mm 
Długość      2x90 mb – 1x64 mb – 4x12,5 mb 
Ilość kolektorów    4+3 
Pojemność zbiornika   1443 m3 
 
Charakterystyka pompowni P4 
Średnica pompowni    DN/ID3000 mm 
Wydajność pompowni    2x 200 l/s 
Rurociąg tłoczny    DN/ID560 mm 
 
4.3 Układ sterowania 

W systemie sterowania układ retencji wód opadowo – roztopowych zaprojektowano: 
 czujnik hydrostatyczny montowany w studni D4.1 do kontroli przepływu ścieków w istniejącym 

kolektorze deszczowym w ul. Solskiego o średnicy DN/ID800 mm 
 czujnik hydrostatyczny montowany w studni D4.2 do kontroli przepływu ścieków w istniejącym 

kolektorze deszczowym w ul. Kusocińskiego o średnicy DN/ID1250 mm 
 czujnik hydrostatyczny montowany w zbiorniku retencyjnym ZR-4 do kontroli poziomu wody 

w zbiorniku 
 czujnik ultradźwiękowy montowany w zbiorniku retencyjnym ZR-4 do kontroli poziomu wody 

w zbiorniku 
 czujnik hydrostatyczny montowany w pompowni P4 do kontroli i sterowania pracą pomp 
 czujnik ultradźwiękowy montowany w pompowni P4 do kontroli i sterowania pracą pomp 
 czujniki pływakowe montowane w pompowni P4 do sterowania pracą pomp. 

 
Zbiornik retencyjny ZR-4 gromadzić będzie wody opadowo – roztopowe częściowo z kolektora desz-
czowego o średnicy DN/ID800 mm poprzez studnię włączeniową D4.1 oraz częściowo z kolektora 
deszczowego o średnicy DN/ID1250 mm poprzez studnię włączeniową D4.2 
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Ilość odprowadzanych wód z kolektorów ograniczona będzie przelewami, które ograniczać będą napływ 
ścieków w okresach niskich opadów do zbiornika. 
Gromadzona woda w zbiorniku odprowadzana będzie do kolektora deszczowego o średnicy 
DN/ID1250 mm, ze zrzutem w studzience D4.4, zrzut realizowany będzie po ustaniu opadów deszczu 
i braku przepływu ścieków w istniejącym kolektorze w ulicy Kusocińskiego. 
Włączenie pomp w pompowni uwarunkowane będzie kontrolą czujnika w studni D4.2 (przy braku lub 
niskiego poziomu wody kanale). 
Poziom ścieków w zbiorniku kontrolowany będzie poprzez czujniki zamontowane wewnątrz zbiornika 
CH1 i CU1. Stan awaryjny pełnego wypełnienia zbiornika realizowany będzie komunikatem sms wysy-
łanym do osób kontrolujących pracę układu retencji. 
W przypadku stanu krytycznego i wypełnieniu zbiornika w 90% układ sterowania zamknie dopływ ście-
ków do zbiornika poprzez przepustnice zlokalizowane na dopływach do zbiornika zlokalizowane w ko-
morach rewizyjnych D4.5 i D4.6. Zamknięcie zasuw na dopływie zabezpieczy teren lokalizacji zbiorni-
ków ZB-3, ZB-4 oraz częściowo ZB-2 przed zalaniem. 
W pompowni zaprojektowano dwie pompy pracujące przy niskim poziomie ścieków w zbiorniku na-
przemiennie o wydajności 200 l/s i przy wysokim poziomie równolegle o łącznej wydajności 400 l/s 
Stan pracy pomp kontrolowany będzie i sterowany poprzez czujniki zamontowane w pompowni - czujni-
ki ultradźwiękowy CU1 i hydrostatyczny CH1. 
 
Do pomiarów poziomu cieczy zaprojektowano: 

 czujniki ultradźwiękowe typ i-series i-3 II lub rozwiązanie równoważne w podanych parame-
trach: w obudowie z materiału Valox 357 PBT PVDF, w klasie ochrony IP68, z zasilaniem 10-28 
V DC, czas rozruchu 4 sek., z funkcją automatycznego i samouczącego się tłumienia echa, z 
zakresem pomiarowym 0,125 – 3,0 m i 0,3-10 m, z częstotliwością transmisji 125 kHz, rozdziel-
czość 1 mm. 

 czujniki hydrostatyczne np. NivuBar Plus II lub rozwiązanie równoważne w podanych parame-
trach: obudowa ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571, membrana – ceramiczna AL203, klasa 
ochrony IP68, zasilanie od 12V – 36V DC, wyjścia 4-20 mA, dokładność pomiarowa 
0,25%/0,35% FSO, metoda pomiarowa – pojemnościowa. 

 czujniki pływakowe typ MAC-3 lub rozwiązanie równoważne w podanych parametrach: obudo-
wa – polipropylen, IP68, I=8 A, AC250 V, mak. poziom zanurzenia 1 bar, przewód – neopren. 

 
4.4 Elementy  technologiczne  kanalizacji  deszczowej 

4.4.1. Rurociągi - materiał 

Kanalizację  deszczową  zaprojektowano  z: 
 rur z jednorodnego PE, jedno lub wielowarstwowych, o ścianach obustronnie gładkich, PN16, nie 

dopuszcza się rur karbowanych, ze świadectwem odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204-3 dla każdej 
patii towaru, o wysokiej odporności chemicznej potwierdzonej badaniami wg IOS TR 10358, 
o średnicy DN/OD200mm,   łączonych  za  pomocą  połączeń  kielichowych  lub dwukielichowych z 
uszczelkami  wargowymi. 

 kształtek z jednorodnego PE, jedno lub wielowarstwowych, o ścianach obustronnie gładkich, PN16, 
nie dopuszcza się rur karbowanych, ze świadectwem odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204-3 dla 
każdej patii towaru, o wysokiej odporności chemicznej potwierdzonej badaniami wg IOS TR 10358, 
o średnicy DN/OD200mm,   łączonych  za  pomocą  połączeń  kielichowych  lub dwukielichowych z 
uszczelkami  wargowymi. 

 
 rur niekarbowanych z PEHD, strukturalnych, dwuściennych, z gładkimi ściankami: zewnętrzną czar-

ną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, 
zgodna z normą pn-EN 13476-2 typ A2, o sztywności obwodowej SN8, o średnicy DN/ID800 mm, 
DN/ID1000 mm, DN/ID1200 mm, DN/ID1250 mm, łączonych  za  pomocą  połączeń  kielichowych  z 
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uszczelkami  wargowymi z EPDM (lub SBR) lub za pomocą spawania ekstruzyjnego, ze świadec-
twem odbioru 3.1 dla każdej partii wyrobów. 

 kształtek niekarbowanych z PEHD, strukturalnych, dwuściennych, z gładkimi ściankami: zewnętrzną 
czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą in-
spekcję, zgodna z normą pn-EN 13476-2 typ A2, o sztywności obwodowej SN8, o średnicy 
DN/ID800 mm, DN/ID1000 mm, DN/ID1200 mm, DN/ID1250 mm, łączonych  za  pomocą  połączeń  
kielichowych  z uszczelkami  wargowymi z EPDM (lub SBR) lub za pomocą spawania ekstruzyjnego, 
ze świadectwem odbioru 3.1 dla każdej partii wyrobów. 

 
 przewody tłoczne wewnątrz pompowni z rur ze stali nierdzewnej w klasie AISI 306 (1403.1)  

o średnicach  DN/OD 356x3,0 mm mm  i  DN/OD 508x4,0 mm (przewód wspólny) o połączeniach 
spawanych  i  kołnierzowych  (połączenia z armaturą). 

 przewody tłoczne poza pompownią z rur PE100 SDR17 PN8 o średnicy DN/OD 560x33,2 mm 
o połączeniach zgrzewanych doczołowo. 

 
4.5 Armatura  

Na dopływach do zbiorników retencyjnych ZB-2, ZB-3, ZB-4 zaprojektowano zasuwy wrzecionowe lub 
przepustnice w wielkościach średnic kanałów przyłączeniowych. 
Armatura zlokalizowana będzie w komorach, studzienkach rewizyjnych lub w gruncie. 
Dodatkowo dla zbiornika ZB-4 z uwagi na pompowe odprowadzenie zgromadzonych wód zaprojekto-
wane przepustnice należy wyposażyć w siłowniki umożliwiające automatyczne zamknięcie napływu 
wody do zbiornika w przypadku przepełnienia zbiornika – lokalizacja w komorach D4.5 i D4.6. 
Automatyczne zamknięcie przepustnic zabezpieczy teren nad zbiornikami ZB-3 i ZB-4 przed zalaniem. 
Do przepustnic zlokalizowanych w gruncie zaprojektowano obudowy teleskopowe wraz ze skrzynkami 
żeliwnymi. Skrzynki zlokalizowane w terenie zieleni montować w płytach betonowych z betonu C12/15. 
Płyty betonowe należy wykonać o wielkości w rzucie poza obrys skrzynki żeliwnej po 15 cm i grubości 
8 cm. 
 
W układach hydraulicznych zaprojektowano: 
 zasuwy wrzecionowe czterostronnie szczelne, z wrzecionem nie wznoszącym się, o szczelności max 

1% przecieków dopuszczalnych wg DIN 19569 odpowiadające klasie G wg EN-12266-2, w wykona-
niu konstrukcji ramy i płyty zasuwowej ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, wrzeciono ze stali nie-
rdzewnej gatunku 1.405, z uszczelnieniem z EPDM odpornego na ścieki i promieniowanie UV, na-
krętka wrzeciona z brązu bez zawartości cynku.  
Zasuwy w studniach D4.1 i D4.2 montować na płaskich ścianach (adapter wyrównujący powierzch-
nię studni – umożliwiający montaż na płaskiej powierzchni). 
Zasuwy w komoarch i studniach betonowych montować za pomocą kotew chemicznych. 
Do montażu należy stosować śruby kotwiące M12, z momentem dociągnięcia nakrętek 40 Nm. 
Średnicę i głębokość wierceń dobrać zgodnie z instrukcją dla zastosowanych kotew chemicznych. 
Do  zakończenia  obudów ziemnych zaprojektowano skrzynki uliczne żeliwne z pokrywami z żeliwa  
szarego EN-JS 1030  (GG-20) montowane na płycie nastudziennej. 

 przepustnice typ KAT-A 1314GUM lub rozwiązanie równoważne w podanych parametrach, o średni-
cy DN800 mm i DN1200 mm, PN10, o połączeniach kołnierzowych zgodnych z PN-EN 1092-2, dłu-
gość zabudowy szeregu 14 zgodnie wg EN 558-1, miękkouszczelniona, korpus i dysk z żeliwa sfero-
idalnego EN-JS 1030, z uszczelką zamknięcia z EPDM, z uszczelnieniem typu o-ring EPDM, z wał-
kiem przepustnicy ze stali nierdzewnej 1.4462, dysk łożyskowany podwójnie mimośrodowo w tule-
jach nie wymagających konserwacji, szczelność w obu kierunkach zgodnie z PN-EN 1074-2, z prze-
kładnią ślimakową, okapturzoną, samohamowną, nie wymagającą konserwacji, z mechanicznym 
wskaźnikiem położenia, z kółkiem ręcznym, korpus wewnątrz i dysk pokryty warstwą gumy twardej 
na bazie kauczuku naturalnego, o grubości 3 mm, z zewnątrz powłoka epoksydowa, do zabudowy 
w komorze i w gruncie. 
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 zasuwy klinowe, o średnicy DN200 mm, miękkouszczelnione, kołnierzowe, PN16, o długości  zabu-
dowy długiej – szereg 15;  korpus,  klin  i  pokrywa  z  żeliwa  sferoidalnego  EN-JS1030  (GGG-40), 
klin  zamykający  gumowany  całkowicie  NBR,  wrzeciono  ze  stali  13 %  chromu,  nakrętka  wrze-
ciona  z  mosiądzu.  Zasuwy muszą być  zabezpieczone  antykorozyjnie  metodą  fluidyzacji  z  żywi-
cy  epoksydowej  wg  GSK. 

 
4.6 Elementy złączne 

Do łączenia kołnierzy armatury i kształtek zaprojektowano elementy złączne tj. śruby, podkładki, 
nakrętki. Należy stosować elementy złączne z gwintem metrycznym ze stali nierdzewnej klasy A2. 
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki płaskie bezazbestowe wykonane  
z płyt uszczelniających o grubości od 2 do 3 mm. Wymiary uszczelek winny być zgodne z PN-EN.  Sto-
sowane uszczelki muszą posiadać dokumenty kontroli zgodnie z PN-EN 1514. 
Złącza kołnierzowe zlokalizowane pod ziemią należy zabezpieczyć taśmą termokurczliwą z PE. 
 
4.7 Studzienki  rewizyjne 

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z prefabrykatów betonowych, z betonu wibroprasowanego  
C35/45,  w  klasie  wodoszczelności  W-8,  nasiąkliwość  betonu  do  5%,  o  mrozoodporność  F150,  
łączonych  na  uszczelki.  Należy  stosować  uszczelki  z  kauczuku  styrenowego  SBR,  kauczuku  
etylenowo – propylenowego  EPDM  lub  kauczuku  nitrylowo – butadienowego  NBR  spełniające  
wymagania  normy  PN-EN 681-1. 
Studnie  zlokalizowane w  drogach  w  uzbroić  w  płyty  nastudzienne  z  włazami  z  żeliwa  szarego  
typu  ciężkiego  w  klasie  D400  wg  PN-EN  124,  bez  wentylacji,  natomiast  studnie  zlokalizowane  w  
terenie  zielonym  montować  z  włazami  j.w.  w  klasie  B-125. 
Wewnątrz  studni  zamontować  stopnie  włazowe  żeliwne.  Stopnie  montować  w  odległości  pionowej  
w  zakresie  250 ÷ 350 mm,  pojedyncze  stopnie  mocować  naprzemiennie  w  odległości  w  rzucie  
270 ÷ 300 mm,  podwójne  -  pionowo  jeden nad  drugim.  Sposób  montażu  musi  gwarantować  ich  
wytrzymałość  i  bezpieczeństwo  użytkowania. 
Studnie  wyposażyć  w  gotowe  koryta  przepływowe  z  betonu  j.w.  o  wysokości  równej  ¾  średnicy  
kanałów  oraz  w  oryginalne  pierścienie  uszczelniające  na  wlotach  i  wylotach. 
Włączenia  kanałów  do  studni  wykonać  z  użyciem  szczelnych  przejść  lub  łańcuchów  
uszczelniających  wykonanych  z  elementów  elastomerowych.  Rodzaj  uszczelnienia  uwarunkowany  
jest  wielkością  średnicy  kanału. 
Przy  włączaniu  kanałów  powyżej  kinety  studni  nie  sytuować  otworów  w  miejscach  łączenia  
kręgów  na  uszczelkę. 
Rurę  przepadową  kaskady  studzienki  dla  kolektorów  o  średnicy  do  500 mm  należy  sprowadzić  
do  dna  studni,  dla  kolektorów  o  średnicy  większej  niż  500 mm  do  górnej  krawędzi  kolektora. 
Rurę  przepadową  należy  od  włączenia  do  studzienki  do  dolnej  krawędzi  kanału  obetonować.  
 
W układzie kanalizacyjnym zaprojektowano również studzienki rewizyjne z PE-HD o średnicy 
DN/ID3000 mm. 
Studzienki zaprojektowano z rury dwuściennej o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbo-
wanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest 
gwarancją szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina stu-
dzienki. 
W studzienkach D4.1 i D4.2 należy wykonać przelewy z profili PE-HD wzmacnianych profilem struktu-
ralnym z możliwością regulacji wysokości przelewu w zależności od potrzeb. 
Należy stosować studzienki systemowe wykonane w formie monolitycznej, trwałe, (nierozłączne) połą-
czenie kinety z kominem zapewniające szczelność oraz podwyższenie komina musi być wykonane me-
todą spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać możliwość wykonania dodatkowych podłączeń 
na dowolnej wysokości ponad kinetą. Studzienki muszą posiadać półkę spocznikową antypoślizgową, 
ryflowaną w kolorze żółtym zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość rewizji i eksploatacji studni.  
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Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z uwagi na 
łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. 
Studzienki muszą zapewniać możliwość montażu bez wykorzystania płyty fundamentowej, bloków be-
tonowych i innych konstrukcji wzmacniających. Zaprojektowano system studni umożliwiający wykonanie 
studzienek wg indywidualnego projektu, np. dowolne kąty, zmiany kierunku, różne wysokości wlotów, 
kaskady, dowolne spadki. 
Studzienki włazowe należy wyposażyć w metalowe drabinki złazowe powlekane w całości polietylenem i 
przytwierdzone do ściany studni metodą spawania ekstruzyjnego (bez użycia połączeń skręcanych). 
Studzienki muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną ITB 
oraz IBDiM, a także dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych wydane przez GIG 
Katowice, jako potwierdzenie możliwości stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. 
Materiał stosowany do wyrobu studni powinien posiadać Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-
EN 10204-3.1. 
Studnie  zlokalizowane w  drogach  w  uzbroić  w  płyty  nastudzienne, z pierścieniami odciążającymi z 
przykryciem z włazów z żeliwa szarego typu ciężkiego w klasie  obciążenia D400  wg  PN-EN  124,  bez  
wentylacji,  natomiast  studnie  zlokalizowane  w  terenie  zielonym  montować  z  włazami  klasie  ob-
ciążenia B-125. 
Podłączenie studni z PE-HD wykonać za pomocą króćów dolotowych i wylotowych studni zabezpieczo-
nych na połączeniu z istniejącymi kanałami za pomocą opasek betonowych grubości 25 cm. 
 
4.8 Komory rewizyjne 

Komory rewizyjne zaprojektowano z betonu wibroprasowanego  C30/37, w klasie wodoszczelności  
W-8, nasiąkliwość  betonu  do  5%,  o  mrozoodporność  F150. 
Komory zlokalizowane w drogach zaprojektowano z pokrywami żelbetowymi z włazami z żeliwa  
szarego  typu  ciężkiego  w  klasie  D400  wg  PN-EN  124,  bez  wentylacji,  natomiast  studnie  
zlokalizowane  w  terenie  zieleni z włazami  j.w. w klasie B-125. 
Wewnątrz  komór zaprojektowano stopnie  włazowe  żeliwne.  Stopnie  montować  w  odległości  
pionowej  w  zakresie  250 ÷ 350 mm,  pojedyncze  stopnie  mocować  naprzemiennie  w  odległości  
w  rzucie  270 ÷ 300 mm,  podwójne  -  pionowo  jeden nad  drugim.  Sposób  montażu  musi  
gwarantować  ich  wytrzymałość  i  bezpieczeństwo  użytkowania. 
Komory wyposażyć  w  gotowe  koryta  przepływowe  z  betonu  j.w.  o  wysokości  równej  ¾  średnicy  
kanałów  oraz  w  oryginalne  pierścienie  uszczelniające  na  wlotach  i  wylotach. 
Włączenia  kanałów  do  komór wykonać  z  użyciem  szczelnych  przejść  lub  łańcuchów  
uszczelniających  wykonanych  z  elementów  elastomerowych.  Rodzaj  uszczelnienia  uwarunkowany  
jest  wielkością  średnicy  kanału. 
 
4.9 Studzienki  ekscentryczne 

W układzie kanalizacyjnym na odpływie ze zbiornika ZB-3 o średnicy DN/ID800 mm zaprojektowano 
studzienki  ekscentryczne o średnicy dw800/910 mm. 
Studnie  należy  wykonać  z  rurą  trzonową  z  PEHD  o sztywności  obwodowej  SN8,  na bazie rury 
dwuściennej o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym 
profilem strukturalnym, co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest gwarancją szczelności w przypadku 
uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina studzienki.z zamontowanymi stopniami zła-
zowymi. 
Systemowe studzienki muszą być wykonane w formie monolitycznej. Trwałe, (nierozłączne) połączenie 
kinety (kolektora) z kominem wznoszącym, zapewniające szczelność, musi być wykonane metodą spa-
wania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać możliwość wykonania dodatkowych podłączeń na dowol-
nej wysokości ponad kinetą. Drabinka złazowa powinna być na stałe zamontowana do komina wzno-
szącego bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszącej (bez użycia połączeń skręcanych, wbi-
janych, itp.). 
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Studzienki muszą posiadać półkę spocznikową antypoślizgową, ryflowaną w kolorze jasnym zapewnia-
jącym bezpieczeństwo oraz łatwość rewizji i eksploatacji studni, oraz muszą posiadać znakowanie na 
zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z uwagi na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. 
Materiał stosowany do wyrobu studni powinien posiadać Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-
EN 10204-3.1. 
Studzienki zlokalizowane w terenie obciążonym środkami transportu uzbroić w płyty nastudzienne  
z pierścieniami odciążającymi oraz włazami typu ciężkiego w klasie D400 wg PN-EN 124, zlokalizowane 
w  terenie  zieleni uzbroić w stożek betonowy z pokrywą betonową. 
 
4.10 Studzienki  osadnikowe 

Studzienki osadnikowe należy wykonać z prefabrykatów betonowych o średnicy wewnętrznej  
Ø500 mm,  z  betonu  wibroprasowanego  C35/45,  w  klasie  wodoszczelności  W-8,  nasiąkliwość  
betonu  do  5%,  o  mrozoodporność  F150,  łączonych  na  uszczelki.  Należy  stosować  uszczelki  z  
kauczuku  styrenowego  SBR,  kauczuku  etylenowo – propylenowego  EPDM  lub  kauczuku  nitrylowo 
– butadienowego  NBR  spełniające  wymagania  normy  PN-EN 681-1. 
Studzienki  należy  wykonać  z  osadnikami  o  wysokości  min.  0,8 m  bez  zamknięcia  wodnego. 
Dolną  część  studzienki  należy  wykonać  jako  monolityczną  z  dnem. 
Studzienki wyposażyć we wpusty jezdniowe klasy D400 z pełnym kołnierzem dz700 mm z uchylną  
kratą na zawiasach - zgodnie z PN-EN 124. 
Przy  włączaniu  kanałów  do  studzienki  nie  sytuować  otworów  w  miejscach  łączenia  elementów  
studzienki  na  uszczelkę. 
Włączenia  kanałów  do  studni  wykonać  z  użyciem  szczelnych  tulei. 
Studnie  osadnikowe  posadowić  na  podsypce  piaskowej  grubości  min.  20  cm. 
Wszystkie  studzienki  wykonać  i  przeprowadzić  ich  odbiór  techniczny  zgodnie  z  wymogami  normy  
PN-EN 1917,  PN-EN 1917:2004/AC. 
 
4.11 Urządzenia  podczyszczające 

Na potrzeby podczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenu  drogi dojazdowej zaprojektowano 
osadniki pionowe. 
Elementy  urządzeń  podczyszczających  należy  wykonać  z  prefabrykatów  betonowych, z betonu  
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelności W-8, nasiąkliwość betonu do 5%, o  
mrozoodporność  F150,  łączonych  na  uszczelki. 
Należy  stosować  uszczelki  z  kauczuku  styrenowego  SBR,  kauczuku  etylenowo – propylenowego  
EPDM  lub  kauczuku  nitrylowo – butadienowego  NBR  spełniające  wymagania  normy  PN-EN 681-1. 
Urządzenia  uzbroić  w  płyty  nastudzienne  z  włazami  z  żeliwa  szarego  typu  ciężkiego  w  klasie  
D400  wg  PN-EN  124. 
Dolną  część  osadników  wykonać  jako  monolityczną  z  dnem. 
Wewnątrz  prefabrykatów  zamontować  stopnie  włazowe  żeliwne.  Stopnie  montować  w  odległości  
pionowej  w  zakresie  250 ÷ 350 mm,  pojedyncze  stopnie  mocować  naprzemiennie  w  odległości  
w  rzucie  270 ÷ 300 mm,  podwójne  -  pionowo  jeden nad  drugim.  Sposób  montażu  musi  
gwarantować  ich  wytrzymałość  i  bezpieczeństwo  użytkowania. 
Włączenia  kanałów  z  PVC-U  do  studni  wykonać  z  użyciem  szczelnych  przejść PE/PVC lub  
łańcuchów  uszczelniających  wykonanych  z  elementów  elastomerowych.  Rodzaj  uszczelnienia  
uwarunkowany  jest  wielkością  średnicy  kanału. 
Włączenia  kanałów  wykonać  jako  szczelne,  nie  sytuować  otworów  wlotowych  i  wylotowych  
w  miejscach  łączenia  kręgów  na  uszczelkę. 
Króćce  uszczelniające  należy  zamontować  w  trakcie  produkcji  elementów  studzienek.  
Elementy  urządzeń  podczyszczających  posadowić  na  podsypce  piaskowej  grubości  min. 15 cm  
i  podbudowie  betonowej  - chudy  beton  w  klasie  C12/15  o  grubości  min. 15  cm. 
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4.12 Zbiornik  retencyjny wód opadowych 

Zbiornik  retencyjny  ZB-2 zaprojektowano  z  rur  strukturalnych  PE-HD,  z  obustronnie  gładkimi  
ściankami,  muszą  posiadać  jasną  (najlepiej  białą)  wewnętrzną  stronę  i  sztywność obwodową SN8 
potwierdzoną  badaniem  zgodnie  z  PN-EN ISO  9969,  o  średnicy  DN/ID1000 mm, w pakiecie 
10 szt., o długości  L = 110,0 mb, pojemności 864 m3. 
Zbiornik  retencyjny  ZB-3 zaprojektowano  z  rur  strukturalnych  PE-HD,  z  obustronnie  gładkimi  
ściankami,  muszą  posiadać  jasną  (najlepiej  białą)  wewnętrzną  stronę  i  sztywność obwodową SN8 
potwierdzoną  badaniem  zgodnie  z  PN-EN ISO  9969,  o  średnicy  DN/ID1000 mm, w pakiecie 6 szt., 
o długości  całkowitej  L = 50,0 mb, o pojemności 236 m3. 
Zbiornik  retencyjny  ZB-4 zaprojektowano  z  rur  strukturalnych  PE-HD,  z  obustronnie  gładkimi  
ściankami,  muszą  posiadać  jasną  (najlepiej  białą)  wewnętrzną  stronę i sztywność obwodową SN8  
potwierdzoną  badaniem  zgodnie  z  PN-EN ISO  9969,  o  średnicy  DN/ID2500 mm o długości  całko-
witej  L = 294,0 mb, o pojemności 1443 m3. 
 
Zbiornik  musi  posiadać  trwałe  napisy  na  powierzchni  zewnętrznej  i  wewnętrznej  (bezwykopowa  
możliwość  identyfikacji  zastosowanych  materiałów),  z  powtarzalnością  co  1  m  zawierające:  mię-
dzy  innymi  klasę  sztywności  obwodowej  wraz  z  numerem  normy  (np.  SN  8  kN/m2  wg  PN-EN  
ISO  9969).  Konstrukcja  zbiorników  (w  zakresie  ścianek  rury  tworzącej  oraz  dennic)  musi  by  
jednolita  dwuścienna    o  ściance  zewnętrznej  i  wewnętrznej  gładkiej  (nie  karbowanej)  wzmocnio-
nej  wewnętrznym  profilem  strukturalnym,  co  stanowi  podwójne  zabezpieczenie  i  gwarancję  
szczelności  w  przypadku  uszkodzenia  powłoki  zewnętrznej  lub  wewnętrznej,  dennice  muszą  być  
sferyczne  (nie  dopuszcza  się  stosowania  dennic  płaskich  ze  względu  na  nierównomierne  obcią-
żenie  połączeń  dennicy).  Dennice  i  rury  tworzące  korpus  zbiornika  muszą  być  połączone  trwale  
metodą  spawania  ekstruzyjnego. 
Materiał  (PEHD),  z  którego  wykonany  jest  zbiornik  musi  zachowywać  wysoką  elastyczność  w  
temperaturach  ujemnych  umożliwiającą:   
 wykonywanie  robót  w  trudnych  warunkach  jesienno-zimowych, 
 montaż  zbiorników  w  strefie  zamarzania  gruntu  przy  bardzo  małych  przykryciach  gruntu  nad  

zbiornikiem, 
 dalsze  użytkowanie  zbiornika    po  zamarznięciu  i  rozmarznięciu    magazynowanego  wewnątrz  

medium,  co  jest  szczególnie  istotne  dla  bezawaryjnego  użytkowania  zbiorników  naziemnych, 
 skompensowania  sił  związanych    z  oddziaływaniem  zamarzającego  gruntu  na  ściany  zbiorni-

ka.   
Materiał  (PEHD),  z  którego  wykonany  jest  zbiornik  musi  zapewnić  odporność  na  działanie  tem-
peratur  otoczenia  w  zakresie  od  -30°C  do  +60°C.  Materiał  (PEHD),  z  którego  wykonany  jest  
zbiornik  musi  zapewniać  odporność  na  działanie  agresywnych  związków  chemicznych,  w  tym  na  
związki  ropopochodne  powodujące  korozję  i  procesy  starzenia  się  rur  z  materiałów  innych  niż  
PE  zgodnie  z  normą  ISO/TR  10358.     
Konstrukcja  i  materiał  zbiornika  muszą  umożliwiać  wykonanie  nietypowych  podłączeń,  króćców  i  
dostosowanie  zbiornika  do  indywidualnych  potrzeb  projektu.  Zbiornik  musi  zapewniać  możliwość  
posadowienia  na  trudnym,  mniej  stabilnym  podłożu  bez  konieczności    stosowania  betonowej  
ławy  fundamentowej,  co  ogranicza  konieczność  użycia  ciężkiego  sprzętu  budowlanego  i  wykona-
nia  tymczasowych  dróg  dojazdowych.  Technologia  i  budowa  zbiornika  musi  zapewniać  możliwość  
wykonywania  dowolnej  ilości  przegród  wewnętrznych    z  dopasowanych  elementów  z  płyt  PE.  
Konstrukcja  zbiornika  musi  zapewniać  możliwość  demontażu,  zmiany  miejsca  posadowienia  
zbiornika,  zmiany  pojemności/długości  zbiornika  przez  dołączanie  kolejnej  sekcji,  zmiany  dolotów  
itd.  Konstrukcja  zbiornika  musi  zapewniać  szybkie  wykonanie  robót  przez  dostarczenie  gotowego  
zbiornika  lub  jego  elementów  w  formie  prefabrykatów,  które  ma  znaczenie  przy  obniżeniu  kosz-
tów  między  innymi  z  tytułu  zajmowania  pasa  drogowego,  odwodnienia  wykopów  lub  terminu  
wykonania  robót.   
Sztywności  kominów  rewizyjnych  lub  włazowych  muszą  być  dostosowane  do  warunków  grunto-
wo-wodnych.  Kominy  wznoszące  zbiorników  muszą  być  wyposażone  w  drabinki  złazowe  przy-
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twierdzone  do  komina  w  sposób  nierozłączny  i  nie  naruszający  struktury  i  jednorodności  kon-
strukcji  komina  wznoszącego.  Wszelkie  elementy  komina  wznoszącego  muszą  być  przystosowa-
ne  do  montaży  żelbetowych  pierścieni  odciążających  wraz  z  żelbetowymi  pokrywami  przystoso-
wanymi  do  montażu  typowych  włazów  lub  do  montażu  pokryw  z  PE  z  zamknięciem  lub  bez  
zamknięcia.  Zbiorniki  muszą  być  wykonane  z  rur  polietylenowych  PEHD  posiadających  aprobaty  
techniczne  ITB  oraz  IBDIM  do  stosowania  w  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej.   
Wszystkie  główne  elementy  konstrukcyjne  zbiornika  muszą  bezwzględnie  posiadać: 

 Aprobatę  Techniczną  ITB    i  IBDiM  lub  być    zgodne  z  obowiązującymi  normami  –    rury,  
kształtki,  studzienki   

 Dopuszczenie  do  stosowania  na  terenach  górniczych  wydane  przez  GIG  Katowice  –  ru-
ry,  kształtki,  studnie  (  dotyczy  zastosowań  na  terenach  górniczych) 

W  przypadku  posadowienia  zbiornika  w  strefie  występowania  wysokiego  poziomu  wód  grunto-
wych  producent  musi  dostarczyć  obliczenia  lub  narzędzie  do  ich  wykonania  w  zakresie  spraw-
dzenia  stateczności  posadowienia  zbiornika  ze  względu  na  warunek  wyporu. 
W  przypadku  posadowienia  zbiornika  pod  ziemią  producent  musi  dostarczyć  obliczenia  lub  na-
rzędzie  do  ich  wykonania  w  zakresie  obliczeń  statycznych  właściwych  dla  rury  stanowiącej  kor-
pus  zbiornika. 
Króćce  dopływowe  i  odpływowe  ze  zbiornika  wykonać  z  rur  PEHD,  z  obustronnie  gładkimi  
ściankami,  o  sztywności  obwodowej  SN8  umożliwiające  podłączenie  kanałów  o  średnicy  
DN/ID1000 mm i DN/ID800 mm. 
Zbiorniki  wyposażyć  w  kominy  włazowe  o  średnicy  dw1000 mm,  z  pierścieniami  odciążającymi,  
z  przykryciem  płytami  żelbetowymi  z  włazami  żeliwnymi  w  klasie  obciążenia  D400  wg  
PN-EN 124 oraz w kominy inspekcyjne o średnicy dw400 mm, z pierścieniami odciążającymi,  
z  przykryciem  płytami  żelbetowymi  z  włazami  żeliwnymi w klasie obciążenia  D400  wg  PN-EN 124. 
Zbiornik w kominach włazowych wyposażyć w stopnie lub drabiny zwłazowe umożliwiające inspekcję  
zbiorników. 
 
4.13 Posadowienie  i  kotwienie  zbiornika 

Zbiorniki retencyjne należy posadowić na warstwie podbudowy zgodnie z punktem posadowienia  
kanałów. 
Z uwagi na występowanie wód gruntowych zaprojektowano zabezpieczenie zbiornika ZB4 przed 
wyporem. 
 
4.14 Przepompownia  wód  opadowych 

Zaprojektowano  przepompownię  wód  opadowych  o  wydajności  400 l/s (2x 200 l/s). 
Przepompownie  wód  deszczowych  PS wykonać  jako  zbiorniki  z  kręgów  betonowych o  średnicy  
wewnętrznej  dw3000 mm  z  betonu  wibroprasowanego  C35/45,  w  klasie  wodoszczelności  W-8,  
nasiąkliwość  betonu  do  5%,  o  mrozoodporność  F150. 
Studnie pompowni uzbroić  w  płytę  nastudzienną  z  włazem  z  żeliwa  szarego  gatunku  EN-GJL150  
typu  D400 wg PN-EN 124, z wentylacją, z uszczelką tłumiącą z polichloroprenu na całym obwodzie. 
W komorze należy  wykonać  wentylację  grawitacyjną.  Do  wentylacji  zaprojektowano przewód  PP 
o  średnicy  dn200 mm  zakończony  wywiewką  i  wyprowadzony  min. 0,5 m  ponad  poziom terenu. 
Wewnątrz  komory zaprojektowano drabinkę złazową ze stali nierdzewnej. 
Przejścia  rur  przewodowych  przez  ściany  przepompowni należy  wykonać  jako  szczelne  przy  
zastosowaniu  szczelnych  przejść  łańcuchowych  wykonanych  z  elementów  elastomerowych. 
Komorę posadowić na warstwie żwiru lub kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm 
i uziarnieniu 2 ÷ 32 mm, warstwę należy zagęścić do min.  90%  SPD.  Na  tej warstwie  należy  ułożyć  
podsypkę o grubości 15 cm gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku  kruszywa łamanego 
do 16 mm) i zagęścić do min. 95% SPD. 
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Charakterystyka  przepompowni  P4 
Ilość  pomp:       2 
Typ  pompy: do wody deszczowej z wirnikiem zamkniętym wielokana-

łowym 
Wydajność  przepompowni:    400 dm3/s 
Wydajność  pojedynczej  pompy:   200 dm3/s 
Wymagana  wysokość  podnoszenia:  59 kPa  
Moc nominalna       12,5 kW 
Napięcie  nominalne      AC 400 V 
Przewód  tłoczny      stal nierdzewna DN500 mm/PE100 DN/OD 560 mm 
- rzędna terenu          169,85 m.n.p.m. 
 - rzędna dna pompowni (+/-0,00)      163,92 m.n.p.m. 
- poziom sucho biegu (poziom min. +0,80)    164,72 m.n.p.m. 
- poziom wyłączenia pomp (+0,90)      164,82 m.n.p.m. 
- poziom wyłączenia II pompy (+2,60)     166,52 m.n.p.m. 
- poziom załączenia I pompy (+1,00)     164,92 m.n.p.m. 
- poziom załączenia II pompy (+3,10)     167,02 m.n.p.m. 
- poziom alarmowy napełnienia zbiornika (zamknięcia zasuw) 167,90 m.n.p.m. 
- wysokość retencyjna 1 pompy      hp1 = 1,6 m 
- wysokość retencyjna dla 2 pomp      hp1+p2 = 2,6 m 
 
Pojemność zbiornika         QZB = 1443 m3 
Wydajność jednej pompy        qpo = 200 dm3/s = 0,2 m3/s 
Wydajność pompowni (2 pompy)      qP1 = 400 dm3/s = 0,4 m3/s 
Czas wypompowania zbiornika  - 1 pompa    tpo = 7215 s = 120 minut = 2 h 
Czas wypompowania zbiornika  - 2 pompy    tP1 = 3608 s = 60 minut = 1 h 
 
Wykaz  zasadniczych  elementów  pompowni: 

L.p. Nazwa elementu Ilość Materiał 

1. Zbiornik przepompowni  1 kpl. beton 
2. Pokrywa zbiornika 1 szt. beton 
3. Pokrywa włazu, prostokątna  na  wymiar,  zamykana 2 szt.  
4. Pompa zatapialna 2 szt. Żeliwo 
5. Kolano stopowe sprzęgające 2 szt. Żeliwo 
6. Zawór zwrotny, kulowy 2 szt. Żeliwo 
7. Zawór odcinający -  miękkouszcz. + trzpień  telesk. 2 szt. Żeliwo 
8. Rurociągi tłoczne każdej z pomp 2 szt. 1.4301 
9. Wspólny kolektor tłoczny 1 szt. 1.4301 

10. Prowadnice pomp 2 kpl. 1.4301 
11. Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp 2 szt. 1.4301 
12. Zestaw montażowy (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy itp.) 2 kpl. 1.4301 
13. Kołnierze połączeniowe 2 kpl.  
14. Pływakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE 
15. Rura wentylacyjna  dn200 mm 1 szt. PVC 
16. Szafka sterowniczo – zasilająca 1 szt. - 
17. Kable zasilające i sterownicze długości 1 kpl. - 
18. Rozruch 1 - 
19. Drabinka 1 kpl. 1.4301 
20. Sonda hydrostatyczna, sonda ultradźwiękowa 1 szt. - 
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Zaprojektowano pompy zatapialne, IP68, korpus pompy z żeliwa EN-GJL-250, wał ze stali 
1.4201+QT800, wirnik z żeliwa EN-GJL-250, z uszczelnieniem O-ring z kauczuku nitrylowego,  
AC400 V, sprawność silnika przy obciążeniu 4/4 86,2 %, moc pobierana 14,87 kW, prędkość obrotowa 
726 obr/min, z czujnikiem temperatury – wyłącznik bimetaliczny, dopuszczona do zabudowy zgodnie 
z dokumentacją projektową.  
 
4.15 Elementy studni i urządzeń podczyszczających 

Do  regulacji  posadowienia  przykrycia  studzienek  i  wpustów  ulicznych  zaprojektowano  system  
elementów  wyrównawczych  i  odciążających  z  polimerów  termoplastycznych  wytwarzanych  
w  procesie  wytłaczania i  formowania  ciśnieniowego. 
Zaprojektowano  pierścienie  wyrównawcze i  adaptery  jako  elementy  tłumiąco – amortyzująco – roz-
praszające  obciążenia  dynamiczne  na  studnię. 
Podstawowe parametry  systemu  elementów  wyrównawczych  i  odciążających należy stosować  
zgodnie  z  klasyfikacją  podaną  w  tabeli  4.14. 

TABELA  4.14 

Parametr  Dane charakterystyczne 
wytrzymałość na ściskanie >500 kN 

ciężar właściwy 1,45 kg/dm3 
twardość 49 wg Shor,e D 

Nasiąkliwość < 0,2% 
obciążenie niszczące 920 kN 

max dopuszczalne odkształcenie 5 % 
odporność termiczna Od -30 ºC do +60 ºC 
odporność chemiczna bardzo dobra odporność na kwasy, zasady, sole, tłuszcze, oleje i 

rozpuszczalniki 
odporność termiczna wyrobu krótkotrwała od. 2 h do temp. 170 ºC 

 
4.16 Odbiory  i  próby 

Po  zakończeniu  robót  instalacyjnych  należy  wykonać  odbiory  częściowe  oraz  końcowy. 
Odbiór  częściowy  –  przygotowanie  rurociągu  polegający  na  zastabilizowaniu  przewodu  przez  
wykonanie  obsypki  i  częściowym  przykryciu  przewodu  minimum  30  cm  ponad  wierzch  rury.  Złą-
cza  kielichowe  pozostawia  się  nie  przysypane. 
Wszystkie  otwory  badanego  odcinka  rurociągu  muszą  być  na  czas  próby  zakorkowane  
i  zabezpieczone  podparciem. 
Rurociąg  poddać  próbie  ciśnienia. 
Po  sprawdzeniu  złączy  na  szczelność,  zabezpiecza  się  obsypką  z  piasku  w  strefie  kanałowej  
z  odpowiednim  jej  zagęszczeniem. 
Odbiór  poszczególnych  faz  robót  i  prób  szczelności  powinien  być  dokonywany  komisyjnie  przy  
udziale  Inspektora  Nadzoru,  kierownika  budowy,  przedstawiciela  użytkownika  oraz  dysponenta  
sieci,  do  której  jest  włączany  rurociąg. 
Odbiór  powinien  być  potwierdzony  protokołem  komisji  z  podaniem  ewentualnych  usterek  wraz  z  
terminami  ich  usunięcia.  Odbiór  robót  kanalizacyjnych  należy  prowadzić  w  oparciu  o  ustalenia  
normy  PN-EN-1610 oraz  warunki  ujęte  w  instrukcjach  montażu  i  odbioru  wydanych  przez  produ-
centa  rur. 
Próbom hydraulicznym poddaje się na placu budowy: 
 rurociągi  o  przepływie  grawitacyjnym,  odcinkami  o  ograniczonej  długości  (np.  pomiędzy  stud-

niami  rewizyjnymi); 
 studzienki  rewizyjne. 
Poddawany próbie rurociąg wypełnia się wodą wodociągową  uzyskując określone ciśnienie hydrosta-
tyczne. Szczelność jest sprawdzana poprzez pomiar ilości wody, którą należy dopompować do rurocią-
gu, aby utrzymać wymagane ciśnienie, lub zapewnić wymagany poziom zwierciadła wody. 
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5. Roboty  ziemne 

5.1. Warunki  prowadzenia  robót 

Roboty  ziemne  powinny  być  prowadzone  na  podstawie  niniejszego  projektu  oraz  zgodnie  
z  normą  PN-B-06050:1999,  przepisami  bhp  i  p.poż. 
Wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  innych  sieci  powinno  być  poprzedzo-
ne  określeniem  przez  kierownika  budowy  bezpiecznej  odległości,  w  jakiej  mogą  być  one  wyko-
nywane  od  istniejących  sieci,  i  sposobu  wykonywania  tych  robót. 
Pracownicy  zatrudnieni  przy robotach  ziemnych  powinni  być  przeszkoleni  i pouczeni  o  zagrożeniu  
wynikającym  z  uszkodzenia  instalacji  podziemnych,  w  szczególności  kabli  elektroenergetycznych i  
teletechnicznych,  przewodów gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych. 
Przed  wejściem  do  wykopu  powinien  być  sprawdzony  stan  skarp  i  zabezpieczeń  ścian  wyko-
pów. 
Prowadzenie  robót  w  pobliżu  uzbrojenia  podziemnego  powinno  odbywać  się  ręcznie. 
W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  umieścić  napisy  
ostrzegawcze. 
W  wykopach  których  głębokość  jest  większa  niż  1,0 m  należy  wykonać  zejście  (wejście)  do  
wykopu.  Odległość  między  zejściami  (wejściami)  do  wykopu  nie  powinna  przekraczać  20 m. 
Każdorazowe  rozpoczęcie  robót  w  wykopie  wymaga  sprawdzenia  stanu  jego  obudowy  lub  skarp. 
Wykopy  o  ścianach  pionowych  nieumocnionych  bez  rozparcia  lub  podparcia,  mogą  być  wykony-
wane  tylko  do  głębokości  1 m  w  gruntach  zwartych,  w  przypadku  gdy  teren  przy  wykopie  nie  
jest  obciążony  w  pasie  o  szerokości  równej  głębokości  wykopu. 
Wykopy  bez  umocnień,  o  głębokości  większej  niż  1 m,  lecz  nie  większej  niż  2 m,  można  wyko-
nywać  jeżeli  pozwalają  na  to  wyniki  badań  gruntu  i  dokumentacja  geologiczno - inżynierska. 
Zabezpieczenie  ażurowe  ścian  wykopów  można  stosować  tylko  w  gruntach  zawartych.  Stosowa-
nie  zabezpieczenia  ażurowego  ścian  wykopów  w  okresie  zimowym  jest  zabronione. 
Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  zmechanizowanym należy  wyznaczyć  w  terenie  stre-
fę  niebezpieczną  i  odpowiednio  ją  oznakować. 
Koparka  w czasie  pracy  powinna  być  ustawiona  w  odległości  od  wykopu  co  najmniej   0,6 m  
poza  granicą  klina  naturalnego  odłamu  grunt. 
Osoby  powinny  mieć  zapewnioną  szybką  drogę  ewakuacyjną  na  wypadek  zalania,  pożaru  lub  
wystąpienia  szkodliwych  gazów, a  także  możliwość  uzyskania  niezwłocznie  pierwszej  pomocy  
medycznej. 
 
5.2. Wytyczenie  trasy 

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  odpowiednie  pomiary  terenowe  
i  wytyczyć  geodezyjnie  trasę  kanalizacji  deszczowej.  Dodatkowo  należy  zlokalizować  i  oznaczyć  
miejsca  lokalizacji  uzbrojenia  podziemnego. 
Jeśli  jest  to  wymagane  powinny  być  założone  tymczasowe  repery  w  stabilnym  punktach,  gdzie  
nie  będą  narażone  na  uszkodzenie. 
 
5.3. Wykopy,  obudowa  wykopów 

Wykopy  należy  wykonać  mechanicznie,  a  w  miejscach  występowania  uzbrojenia  podziemnego  -  
ręcznie  o  ścianach  pionowych 
Wykopy  o  ścianach  pionowych  albo ze  skarpami  o  nachyleniu  większym  od  bezpiecznego,  bez  
podparcia  lub  rozparcia  mogą  być  wykonywane  w  skałach  i  gruntach  nienawodnionych,  
z  wyjątkiem  ekspansywnych  iłów,  gdy  teren  nie  jest  osuwiskowy  i  gdy  przy  wykopie,  w  pasie  o  
szerokości  równej  głębokości  wykopu,  naziom  nie  jest  obciążony,  a  głębokość  wykopu nie  prze-
kracza: 
4,0 m – w skałach litych  odspajanych  mechanicznie, 
1,0 m – w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i nie nawodnionych pisakach, 
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1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (mało  
spoistych, tj.  piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny  zwałowe). 

Jeżeli  nie  są  spełnione  powyższe  warunki  to  ściany  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed  osu-
nięciem  się  gruntu  obudową  z  podparciem  i  rozparciem. 
Należy  przy  tym  uwzględniać  wszystkie  możliwe  oddziaływania  i  wpływy,  które  mogą  naruszyć  
stateczność  ścian  wykopu  i  ich  obudowy. 
Przy  wykonywaniu  wykopów  obudowanych  (podpartych  lub  rozpartych)  należy  zachować  następu-
jące  wymagania: 
 górne  krawędzie  elementów  przyściennych  powinny  wystawać  ponad  teren  co  najmniej  na  

10 cm  dla  ochrony  przed  wpadnięciem  do wykopu  gruntu  lub  innych  przedmiotów, 
 rozpory  powinny  być  trwale  umocowane  w  sposób  uniemożliwiający  ich  spadnięcie, 
 powinny  być  zapewnione  odpowiednio  przystosowane  awaryjne  wyjścia  z  dna  wykopu, 
 w  każdej  fazie  robót  pracownicy  powinni  znajdować  się  w  obudowanej  części  wykopu, 
 w  razie  potrzeby  dokonywania  pośredniego  przerzutu  urobku  należy  w pionie  zbudować  

pomosty. 
Rozbiórka  obudowy  ścian  lub skarp  wykopów  powinna  być  przeprowadzana  etapowo,  w miarę  
zasypywania  wykopu,  poczynając  od  dna. 
Obudowę  ścian  wykopów  można  usunąć  za  każdym  razem  na  wysokość  nie  większą  niż: 
 0,5 m – z wykopów  w  gruntach  spoistych, 
 0,3 m – z wykopów w  innych  gruntach. 
Pozostawienie  obudowy  w  gruncie  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku  braku  technicznych  
możliwości  jej  usunięcia  lub  wtedy,  gdy  wydobywanie  elementów  obudowy  zagraża  bezpieczeń-
stwu  pracy  albo  konstrukcji  wykonywanego  lub  sąsiedniego  obiektu. 
W  przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej  lub  przedostania  się  wody  deszczowej  do  wykopu,  
należy  wodę odpompować z uprzednio założonych  w dnie wykopu tymczasowych  studzienek  odwad-
niających  o  wysokości  0,6 m  lub  stosować  igłofiltry. 
Przy  odwodnieniu  poprzez  depresje  statycznego  poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej  należy  
zastosować  typowe  zestawy  igłofiltrów  o  głębokości  6 - 7  m  montowane  za  pomocą  wpłukiwanej  
rury  obsadowej  o  średnicy  0,14 m.  Igłofiltry  wpłukiwać  w  grunt  co  1,5 m  naprzemianlegle. 
Po  zainstalowaniu  pierwszego  igłofiltru  należy  przeprowadzić  próbę  pompowania  w  czasie  
6  godzin  za  pomocą  pompy  przeponowej  celem  ustalenia  stałego  wydatku  wody  i  prawidłowości  
obsypki  filtracyjnej. 
Zakres  robót  odwadniających  należy  dostosować  do  rzeczywistych  warunków  gruntowo - wodnych  
w  trakcie  wykonywania  robót. 
Obniżenie  poziomu  wód  gruntowych  do  rzędnych  dna  wykopu  dla  projektowanych obiektów  musi  
być  ciągle  (bez  przerw)  i  bezwzględnie  utrzymane  do  czasu  zakończenia wszystkich  robót  mon-
tażowych  i  całkowitego  zasypania  wykopów.  Spełnienie  w/w  warunku  w  okresie  przed  wykona-
niem  zasypki  obiektów  wymaga  ciągłego nadzorowania  pracy  pomp  odwadniających  oraz  nie-
zwłocznego  dysponowania  agregatem prądotwórczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energe-
tycznej. 
 
5.4. Posadowienie  przewodów 

Układanie  przewodów  wymaga  przygotowania  podłoża  z  zachowaniem  nienaruszalności  struktury  
gruntu  rodzimego. 
Rodzaje  podłoża  w  zależności  od  rodzaju  gruntu  w  poziomie  posadowienia  przewodów: 
 
Rodzaj  A 
 na  podłożu  naturalnym  w  przypadku  występowania  w  poziomie  posadowienia  gruntów  syp-

kich,  suchych  piaszczystych  (grubo,  średnio  i  drobnoziarnistych)  żwirowo  –  piaszczystych  i  
gliniasto  –  piaszczystych. 
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Przewody  należy  układać  bezpośrednio  na  dnie  wykopu,  z  warstwą  wyrównawczą  (podsypką)  
gruntu  rodzimego,  nie  zagęszczoną  o  grubości  20  cm  z  wyprofilowaniem  łożyska  nośnego  rury  
pod  kątem  90°≤  ψ  ≤  120°C. 
Grunt  nie  powinien  zawierać  ziaren  większych  niż  20  mm. 
 
Rodzaj  B 
 na  podłożu  wzmocnionym  w  przypadku  układania  przewodów  w  nasypie  lub  w  przypadku  

występowania  w  poziomie  posadowienia 
B1. naruszonych  gruntów  rodzimych,  które  miały  stanowić  podłoże  naturalne. 
B2. gruntów  skalistych,  rumoszy,  wietrzelin,  spoistych  (gliny,  iły)  piasków  pylastych. 
B3. gruntów  o  niskiej  nośności  (grunty  słabe,  ściśliwe  np.  muły,  torfy)  i  innych. 
 
W przypadku rodzaju posadowienia B1 i B2, gdy na dnie wykopu zalega gruba warstwa słabego gruntu, 
należy usunąć warstwę gruntu o grubości nie mniejszej niż 0,35 m. 
Na dnie wykopu należy  wykonać ławę  żwirową lub z kruszywa łamanego o grubości min. 20 cm, 
o uziarnieniu 2÷32 mm, zagęszczoną do 90% SPD. Na tej warstwie należy wykonać podsypkę z piasku 
grubości 15 cm, o uziarnieniu do 20 mm, zagęszczoną do 95% SPD, z  wyprofilowaniem  łożyska  no-
śnego  rury  pod  kątem  90°≤  ψ  ≤  120°C. 
 
W przypadku rodzaju posadowienia B3, gdy na dnie wykopu zalega gruba warstwa słabego gruntu, na-
leży usunąć warstwę gruntu o grubości nie mniejszej niż 0,50 m. 
Na dnie wykopu należy wykonać ławę tłuczniowo – piaskową 1:0,3 lub ławę  tłuczniowo – żwirową 
1:0,6; o grubości min. 0,35 m, o uziarnieniu 2÷32 mm, zagęszczoną do 90% SPD. Na tej warstwie nale-
ży wykonać podsypkę z piasku grubości 15 cm, o uziarnieniu do 20 mm, zagęszczoną do 95% SPD, z  
wyprofilowaniem  łożyska  nośnego  rury  pod  kątem  90°≤  ψ  ≤  120°C. 
 
W przypadku, gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa słabego gruntu (B1, B2, B3), należy ten grunt 
usunąć i zastąpić gruntem sypkim o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego do 
16 mm), warstwę wymienionego gruntu należy zagęścić do min. 95% SPD 
 
Posadowienie  elementów  systemu  kanalizacyjnego: 
 studnie  rewizyjne  posadowić  na  podsypce  piaskowej  grubości  min.  20 cm,  zagęszczanej  i  

podbudowie  betonowej – chudy  beton  w  klasie  C12/15  o  grubości  min. 15  cm, 
 
Grunt  do  montażu  elementów  uzbrojenia  podziemnego  należy  stosować  zgodnie  z  klasyfikacją  
podaną  w  tabeli  5.4.1 

TABELA  5.4.1 
 Grupa gruntów Możliwość 

użycia za-
sypki Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol Cechy charakterystyczne Przykłady 

sypkie 

1 

żwir o nieciągłym uziarnie-
niu 

(GE) 
[GU] 

stroma krzywa uziarnienia, 
dominacja jednej frakcji 

kamień łamany, żwir 
rzeczny, morski, żwir 
morenowy 

TAK żwir o ciągłym uziarnieniu, 
pospółka 

[GW] 
ciągła krzywa uziarnienia, 
kilka frakcji skoria, pył wulkanicz-

ny pospółka o nieciągłym 
uziarnieniu 

(GI) [GP] 
schodkowa krzywa uziarnie-
nia, brak niektórych frakcji 

2 

piasek o nieciągłym uziar-
nieniu  (SE) [SU] 

stroma krzywa uziarnienia, 
dominacja jednej frakcji 

piaski wydmowe, 
naniesione,  dolinowe i 
nieckowe 

TAK piaski o ciągłym uziarnie-
niu, pospółka 

[SW] 
ciągła krzywa uziarnienia, 
kilka frakcji piaski morenowe, 

tarasowe i brzegowe pospółka 
(SI) [SP] 

schodkowa krzywa uziarnie-
nia, brak niektórych frakcji 

sypkie 3 
żwir ilasty, pospółka ilasta 
o nieciągłym uziarnieniu 

[GM] 
(GU) 

nieciągłe uziarnienie, zawar-
tość frakcji ilastej 

zwietrzały żwir, ru-
mosz skalny, żwir 
gliniasty 

TAK 

żwir gliniasty, pospółka [GC] nieciągłe uziarnienie, zawar-
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gliniasta o nieciągłym 
uziarnieniu 

(GT) tość drobnej gliny 

piasek ilasty, mieszanka 
piaskowo – ilasta o niecią-
głym uziarnieniu 

[SM] 
(SU) 

nieciągłe uziarnienie, zawar-
tość drobnego iłu 

piasek nawodniony, 
piasek gliniasty, less 
piaskowy 

piasek gliniasty, mieszan-
ka piaskowo – gliniasta, o 
nieciągłym uziarnieniu 

[SC] (ST) 
nieciągłe uziarnienie, zawar-
tość drobnej gliny 

piasek gliniasty, glina 
aluwialna, margiel 

spoiste 4 

Ił organiczny, piasek 
drobny, mączką kamienna, 
piasek gliniasty i ilasty 

[ML] (UL) 
słaba stabilność, szybka 
reakcja mechaniczna, pla-
styczność zerowa do małej 

less, glina piaszczysta 

TAK glina nieorganiczna, 
bardzo plastyczna glina 

(CL) (TA) 
(CTL) 
(TM) 

stabilność średnia do bardzo 
dobrej, niezbyt wolna reakcja 
mechaniczna, plastyczność 
niska do średniej 

magiel aluwialny, glina 

organiczne 5 

grunt sypki wielofrakcyjny 
z domieszką humusu 

[OK] 

domieszki roślinne i niero-
ślinne, odór gnilny, mały 
ciężar objętościowy, duża 
porowatość 

humus, piasek kredo-
wy, tuf 

NIE 

ił organiczny i organiczna 
mieszanka glinowo - iłowa [OL] 

(OU) 

średnia stabilność reakcja 
mechaniczna wolna do 
bardzo szybkiej,  plastycz-
ność niska do średniej 

kreda morska, humus 

glina organiczna, glina z 
domieszkami organicznymi [OH] 

(OT) 

wysoka stabilność, brak 
reakcji mechanicznej, pla-
styczność średnia do wyso-
kiej 

muł, glina formierska 

organiczne 6 

torf, inne grunty, wysoko-
organiczne 

[Pt] (HN) 
(HZ) 

torf rozkładowy, włóknisty w 
kolorach od brązowego do 
czarnego 

torf 

NIE muły 

[H] 

szlam osadzony na dnie 
cieku, często zmieszany z 
piaskiem (gliną), kredą, 
bardzo miękki 

muły 

 

5.5. Układanie  przewodów  w  wykopie 

Przed  lub  w  trakcie  układania  w  wykopie  należy  przeprowadzić  kontrolę  zewnętrznych  po-
wierzchni  rur  oraz  innych  elementów  z  tworzyw  sztucznych. 
Na  powierzchniach  tych  nie  powinny  występować  uszkodzenia  mechaniczne  takie  jak  rysy,  za-
drapania,  zadziory  itp. 
Kanały  należy  układać  na  wyrównanym  podłożu  i  podsypce  wg  punktu  dotyczącego  posadowie-
nia  przewodów. 
Po  ułożeniu  kanałów  w  wykopie  należy  przeprowadzić  pomiary  geodezyjno  – inwentaryzacyjne. 
 
5.6. Zasypywanie  wykopów 

Ułożone  przewody  w  wykopie  należy  obsypać  warstwą  piasku  (bez  frakcji  pylastych)  grubości  
30 cm  ponad  wierzch  rury  z  zagęszczeniem  ręcznym. 
Pozostałą  część  wykopu  -  w  terenach  zielonych  -  należy  zasypać  gruntem  rodzimym  (pod 
warunkiem  że  jest  on  z  grupy  1 – 4),  nie  zawierającym  cząstek  większych  niż  60  mm  -  od  
warstwy  obsypki  do  powierzchni  gruntu  z  zagęszczaniem;  w  przypadku  występowania  gruntu  z  
grupy  5 – 6  należy  go  wymienić  na  grunt  z  grupy  1 – 4. 
W  obrębie  dróg  i  chodników  -  wykop  należy  zasypać  gruntem  z  grupy  1 – 3  (bez  frakcji  
pylastych)  z  zagęszczaniem. 
Do  górnej  warstwy  zasypki  (o  grubości  dostosowanej  do głębokości  strefy  przemarzania)  dla  
rurociągów  układanych  pod  drogami  nie  mogą  być  stosowane  grunty  wysadzinowe. 
Przestrzeń  między  ścianą  wykopu  a  studzienką  w  promieniu  0,5  m  od  studzienki  należy  stop-
niowo  równomiernie  zasypywać  warstwami  o  grubości  0,2 ÷ 0,3 m  zagęszczanego  (np.  poprzez  
ubijak  wibracyjny)  gruntu  piaszczystego  z  grupy  1-3. 
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Warstwę  tę  należy  rozprowadzać  równomiernie  na  całym  obwodzie  studzienki,  w  celu  uniknięcia  
niesymetrycznego  obciążenia  jej  ścian  bocznych. 
 
UWAGI: 

 Wszystkie  prace  związane  z  montowaniem  i  układaniem  kanałów  w  wykopie  powinny  być  
prowadzone  w  taki  sposób  aby  nie  powodowały  zanieczyszczeń  wnętrza  rur  oraz  
występowania  nadmiernych  naprężeń  w  odcinkach  przewodów. 

 Zagęszczanie  gruntu  zasypowego  prowadzić  do  uzyskania  wymaganego  stopnia zagęszczenia  
gruntu  wg  SPD. 

 
5.7. Zagęszczanie  gruntu 

Zagęszczanie  gruntu  podsypki  i  zasypki  przewodów  należy  prowadzić  do  wymaganego  
wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  wg  Standardowej  Skali  Proctora  SPD. 
Przy  realizacji  robót  ziemnych  szczególnie  w  strefie  posadowienia  pod  drogami,  parkingami,  
chodnikami  zagęszczenie  gruntów  należy  wykonać  w  klasie  zagęszczenia  W. 
Stopień  zagęszczenia  powinien  wynosić  w  terenach  zielonych  min.  90%  Proctora,  natomiast  
w terenach obciążonych ruchem kołowym 95% ÷ 100%  SPD  Proctora.  W  przypadku  występowania  
wody  gruntowej  powyżej  dna  studni  zagęszczenie  powinno  wynosić  98 ÷ 100%. 
Tam  gdzie  to  jest  wymagane,  zaleca  się,  aby  zasypka  wstępna  bezpośrednio  nad  przewodem  
kanalizacyjnym  połączonym  ze  studzienką  była  zagęszczona  ręcznie.  Mechaniczne  zagęszczenie  
zasypki  głównej  można  rozpocząć  wtedy,  gdy  grubość  jej  warstwy  nad  wierzchem  przewodu  
osiągnie  co  najmniej.  30  cm. 
Całkowita  grubość  warstwy  znajdującej  się  bezpośrednio  nad  przewodem  przed  przystąpieniem  
do  zagęszczania  zależy  od  rodzaju  zastosowanego  sprzętu  (Tablica  5.7.2). 
Minimalną  grubość  warstwy  nad  wierzchem  rury  podaną  w  tabeli  5.7.2  zagęszczać  ręcznie  
warstwami  co  15 cm.  Pozostały  grunt  przy  zasypywaniu  wykopów  należy  zagęszczać  warstwami  
co  15 ÷ 20 cm. 
Wybór  urządzenia  do  zagęszczania  oraz  ustalenie  liczby  przejść  przy  zagęszczaniu  i  grubości  
warstwy,  jaka  ma  być  zagęszczana  powinny  uwzględniać  rodzaj  materiału  gruntowego  i  materiał  
przewodu. 
W  warunkach  niskich  temperatur  (poniżej  0°C)  należy  zachować  szczególną  ostrożność  podczas  
zagęszczania  gruntu  nad  rurami  z  PVC-U.  Rury  z  polipropylenu  PP-B  są  odporne  na  niskie  
temperatury  umożliwiając  montaż  w  warunkach  zimowych. 
Wymagane  stopnie  zagęszczania  gruntu  określone  wg  SPD  uzyskiwane  w  trzech  klasach  
zagęszczenia,  w  zależności  od  grupy  zastosowanego  gruntu  przedstawione  są  w  tabeli  5.7.1. 
 

 TABELA  5.7.1 
Klasa zagęszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypkę 

 4 
SPD [%] 

3 
SPD [%] 

2 
SPD [%] 

1 
SPD [%] 

N  Brak 

M  Średnia 

W  Wysoka 

75 ÷ 80 

81 ÷ 89 

90 ÷ 95 

79 ÷ 85 

86 ÷ 92 

93 ÷ 96 

84 ÷ 89 

90 ÷ 95 

96 ÷ 100 

90 ÷ 94 

95 ÷ 97 

98 ÷ 100 

 
Dla  uzyskania  wymaganej  klasy  zagęszczenia  gruntów  należy  stosować  urządzenia  zgodnie  z  
tabelą  5.7.2.  Bezwzględnie  należy   przestrzegać  podanych  minimalnych  grubości  warstw  nad  
wierzchem  rury,  przy  których  możliwe  jest  zastosowanie danego  urządzenia  do  zagęszczania  
gruntu  bezpośrednio  nad  rurą. 
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TABELA  5.7.2 

Sprzęt 

Liczba przejść 
dla klasy zagęszczania 

Maksymalne grubości warstw 
po zagęszczaniu dla poszcze-

gólnych grup gruntu  [m] 

Minimalna grubość 
warstwy nad wierz-

chem rury przed 
zagęszczaniem [m] Zagęszczanie 

„W” (wysoka) 
Zagęszczanie  
„M”  (średnia) 

1 2 3 4 

Zagęszczanie nogami lub 
ubijakiem ręcznym min. 15 
kg 

 
3 

 
1 

 
 

0,15 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

 
 

0,20 
Ubijak wibracyjny  
min. 70 kg 

 
3 

 
1 

 
0,30 

 
0,25 

 
0,20 

 
0,15 

 
0,30 

Wibrator płaszczyznowy 
min.    50 kg 
min.  100 kg 
min.  200 kg 
min.  400 kg 
min.  600 kg 

 
 
4 
4 
4 
4 
4 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 

 
 
- 

0,10 
0,15 
0,25 
0,30 

 
 
- 
- 

0,10 
0,15 
0,20 

 
 
- 
- 
- 

0,10 
0,15 

 
 

0,15 
0,15 
0,20 
0,30 
0,50 

Walec wibracyjny 
min.  15 kN/m 
min.  30 kN/m 
min.  45 kN/m 
min.  60 kN/m 

 
6 
6 
6 
6 

 
2 
2 
2 
2 

 
0,35 
0,60 
1,00 
1,50 

 
0,25 
0,50 
0,75 
1,10 

 
0,20 
0,30 
0,40 
0,60 

 
- 
- 
- 
- 

 
0,60 
1,20 
1,80 
2,40 

Walec wibracyjny podwójny 
min.    5 kN/m 
min.  10 kN/m 
min.  20 kN/m 
min.  30 kN/m 

 
 
6 
6 
6 
6 

 
 
2 
2 
2 
2 

 
 

0,15 
0,25 
0,35 
0,50 

 
 

0,10 
0,20 
0,30 
0,40 

 
 
- 

0,15 
0,20 
0,30 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

0,20 
0,45 
0,60 
0,85 

Ciężki walec potrójny 
(bez wibracji)  
min. 50 kN/m 

 
 
6 

 
 
2 

 
 

0,25 

 
 

0,20 

 
 

0,20 

 
 
- 

 
 

1,00 
 

Podczas  wykonywania  robót  ziemnych  należy  na  bieżąco  kontrolować  stopień  zagęszczenia  
gruntu. 
 
 
6. Zabezpieczenie  kolizji 

6.1. Skrzyżowania  z  uzbrojeniem  podziemnym 

 Kolizje  nowego uzbrojenia  z  projektowanymi  kablami  energetycznymi niskiego napięcia należy  
zabezpieczyć  rurami  ochronnymi  DVK-110,  montowanymi  na  kablach. 

 Kolizje  nowego uzbrojenia z  istniejącymi  kablami  energetycznymi  należy  zabezpieczyć  rurami  
ochronnymi  dwudzielnymi  A-110PS,  montowanymi  na  kablach. 

 Kolizje nowego uzbrojenia z istniejącą teletechniką należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi  A-160 PS,  montowanymi  na  teletechnice. 

 Kolizje  nowego uzbrojenia z  projektowanymi  kablami  energetycznymi  średniego napięcia należy  
zabezpieczyć  rurami  ochronnymi  DVK-160,  montowanymi  na  kablach. 
Rury ochronne należy montować z zachowaniem poziomej odległości po 1,5 m od skraju kanału po 
obu jego stronach, z zachowaniem odległości pionowej od zewnętrznej ścianki kanału do zewnętrz-
nej ścianki rury osłonowej min. 0,20 m. 
 
 

7. Korekta w dokumentacji 

W nawiązaniu do projektu budowlanego w projekcie wykonawczym wprowadzono korektę w zakresie: 
 zmiana lokalizacji zasuwy wrzecionowej na wylocie o średnicy DN/ID800 mm w studzience 

D2.1 na lokalizację przepustnicy na kanale o średnicy DN/ID800 mm na odcinku D2.1 – ZB-2 
 zmiana zasuw wrzecionowych średnicach DN1000 mm w komorach rewizyjnych D2.2, D3.2 na 

przepustnice o średnicy DN800 m. 
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 zmiana lokalizacji zasuw wrzecionowych na wlotach do kanału o średnicy DN/ID800 mm w stu-
dzienkach D4.1 i D4.2 na lokalizację przepustnic z siłownikami w komorach rewizyjnych D4.5 
i D4.6 

 zmiana odcinków kanałów ZB-2 – D2.3 – D2.4- D2.5 o średnicy DN/ID1000 mm na średnicę 
DN/ID800 mm wraz ze studniami ekscentrycznymi dw1000 mm na dw800 mm. 

 korekta kanałów o średnicy DN/ID1400 mm na średnicę DN/ID1250 mm. 
 skorygowano oznaczenia średnic z DN/OD na DN/ID w odniesieniu do średnic wewnętrznych 

kanałów. 
Powyższe korekty traktowane są jako zmiany nieistotne w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
 
 
8. Uwagi  końcowe 

 Przy  budowie  przyłączy  należy  uwzględniać  warunki  geologiczne,  hydrologiczne,  wymagania  
ochrony  przeciwpożarowej  oraz  ochrony  środowiska. 

 Wszelkie  zabezpieczanie  kolizji  i  prace  ziemne  prowadzone  w  pobliżu  uzbrojenia  
podziemnego  wykonywać  z  udziałem  i  pod  nadzorem  jego  właścicieli. 

 Po  wykonaniu  robót  instalacyjnych  wykonać  inwentaryzację  powykonawczą. 
 Wszelkie  odstępstwa  od  projektowych  rzędnych  posadowienia  uzbrojenia  wynikłe  podczas 

wykonawstwa  należy  uzgadniać  z  projektantem. Zmiana parametrów posadowienia uzbrojenia 
zwalnia autora opracowania z odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie systemów kana-
lizacyjnych. 

 Nawierzchnię terenu po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem robót. 
 

Opracował: 
mgr  inż.  Grzegorz  Bednarski    
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