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1. Wstęp 

 

1.1 Nazwa obiektu 

Projekt wykonania kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych z dachów 

Zespołu Szkół w Kórniku. 

 

1.2. Inwestor 

Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. 

 

1.3. Zakres koncepcji i podstawa opracowania 

- projekt wykonania kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych z dachów. 

- zlecenie  

- mapy cyfrowe 1:500, stan aktualizacji 2016. 

- wizja lokalna na terenie miejscowości. 

- wybór koncepcji odprowadzenia grawitacyjnego poprzez Istniejącą kanalizację deszczową 

dziedzińca od ul. Szkolnej (istniejąca kd DN800) oraz istniejące przyłącze DN150 w ul. 

Poznańskiej. 

- warunki techniczne z dnia 2016-05-16 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - KANALIZACJA 

SANITARNA 

TOM I SPECYFIKACJE OGÓLNE  

TOM II SPECYFIKACJE BRANŻOWE  

GRUPA  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

Klasa   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne.  

Kategoria  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  

GRUPA  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu  
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Kategoria  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

Kategoria  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL – Zeszyt 

9. 

 

 

1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód 

opadowych z dachów budynku sali gimnastycznej oraz obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół w 

Kórniku. 

 

 

2.  Ogólny opis sytuacji oraz przyj ęte rozwi ązania 

 

Do obliczeń ilości wód deszczowych występujących podczas opadów nawalnych przyjęto 

czas trwania opadów 30 minut.  

Do obliczeń przyjęto powierzchnię całości połaci dachowej, pomimo ich dwuspadowego 

ukształtowania. Założenie takie przyjęto ze względu na ewentualne przyszłe przekierowanie całości 

wód opadowych do nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej – przyłączy. 

W oparciu o warunki techniczne z dnia 2016-05-16 przyjęto następujące rozwiązania 

techniczne: 

1. Wody deszczowe zaprojektowane odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej. 

2. Część wód zostanie odprowadzona do istniejącej studni kanalizacyjnej w ul. Poznańskiej. 

Odcinek sieci pod jezdnią zostanie wykonany metodą bezwykopową. 

3. Część wód opadowych zostanie odprowadzonych do końcówki rurociągu deszczowego 

zlokalizowanego w skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Szkolnej. 

4. Odwodnienie sali gimnastycznej i oficyny zaprojektowano do istniejącej kanału DN800 w 

ulicy Szkolnej poprzez nabudowanie studni rewizyjnej DN1200. Odcinek sieci pod jezdnią 

zostanie wykonany metodą bezwykopową. 

5. Projekt został przedłożony do uzgodnienia w Wydziale Infrastruktury Technicznej. 

6. Odtworzenie nawierzchni zostało uwzględnione w przedmiarze robót wraz z informacją o 

odtworzeniu do stanu istniejącego. 
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7. Podczyszczanie ścieków nie jest wymagane. 

 

Pozostałe zapisy z warunków technicznych zostały uwzględnione w poniższej części opisu 

technicznego oraz części rysunkowej. 

 

Wody opadowe z dachów Sali gimnastycznej oraz przyległego budynku biurowego od strony 347 

zostaną zebrane w jeden pion i odprowadzone poprzez istniejący budynek biurowy do piony R4. 

Przewód tranzytowy należy wykonać z rury PHED DN315 zaizolować izolacją kauczukową 

(szczelną dyfuzyjnie). Instalację należy obudować płytami GK.  

Istniejący układ rynien przedstawiony na rysunku nr 3 należy przeniwelować i w przypadku 

stwierdzenia złego stanu technicznego wymienić na nowe ocynkowane rynny stalowe. 

Rynny powinny być ułożone ze spadkiem 0,5÷2% (od 0,5 do 2 cm na 1 m długości). Ważne, by był 

on stały na całej długości pomiędzy wpustami, bo inaczej woda nie będzie dobrze spływać. 

Właściwy spadek wyznacza się według położenia skrajnych rynhaków przez rozciągnięcie między 

nimi sznura, względem którego rozmieszcza się następnie uchwyty pośrednie. 

Zewnętrzna krawędź rynny powinna znaleźć się ok. 1,5 cm niżej niż krawędź wewnętrzna 

(położona bliżej ściany). Dzięki temu nawet jeśli woda zacznie się przelewać przez krawędź rynny, 

ściana będzie mniej narażona na zamoczenie. Podtrzymujące rynnę uchwyty (rynhaki) powinny być 

umieszczone co 50–60 cm, rynny stalowe. Dodatkowe uchwyty są potrzebne zawsze w pobliżu 

wpustów do rur spustowych oraz na krańcach rynien. Dla właściwego funkcjonowania orynnowania 

bardzo ważna jest właściwa obróbka okapu, tak by woda z dachu trafiała wprost do rynny, nie 

mocząc czołowej powierzchni krokwi ani deski okapowej. Rynny dłuższe niż 20 m trzeba dzielić na 

krótsze odcinki za pomocą specjalnych złączek dylatacyjnych, umożliwiających ich swobodne 

kurczenie się i wydłużanie.  

Pozostała część sieci zostanie wykonana w jako podziemna. Teren po wykonanych pracach należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

3.1 Roboty ziemne - wykopy odwodnienie i zasypka 

Roboty ziemne związane z budową kolektora sanitarnego powinny być prowadzone zgodnie z 

przepisami i obowiązującymi normami. 

- Rodzaj wykopu 

Wykop ciągły - wąsko przestrzenny o ścianach pionowych umocnionych typowymi obudowami 

stalowymi. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań BHP jest, aby przy głębokościach 

większych niż 1,0 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąsko 

przestrzenne posiadały pionowe ściany umocnione i rozparte.  

- Rozkładanie wykopów 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż 

wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś rurociągu, 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.  

- Szeroko ść wykopu 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, 

stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu dostosowano do średnicy 

rurociągu, warunków geologicznych i wodnych, i wynosi 1,0-1,2 m. 

- Zabezpieczenie wykopu 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w 

momencie rozkładania wykopu wąsko przestrzennego, należy przewidzieć przykrycia wykopu 

pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o 

wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne 

wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 

- Odspajanie i transport urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 

odspojenie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z 

zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Mechaniczne 

odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej 
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podsiębiernej. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparki mechanicznej nie należy 

dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót 

zmechanizowanych. Transport urobku samochodami wyładowczymi do 18 ton. 

- Odwodnienie wykopów 

Roboty montażowe - układanie sieci sanitarnych musi być wykonywane w wykopach o podłożu 

odwodnionym. Wykop częściowo wymaga odwodnienia gdyż woda gruntowa występuje lub 

występuje poniżej rzędnej posadowienia kolektora. 

- Przygotowanie podło ża 

Na odcinkach gdzie w poziomie posadowienia występują gliny piaszczyste lub pyły należy wykonać 

podsypkę żwirową lub piaskową o grubości 15 cm. Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia 

występują grunty piaszczyste (piaski drobne, średnie, żwir, lub pospółka) nie zawierające kamieni, 

posadowienie kanału bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna, kąt 

posadowienia 90° i zaprojektowanym spadkiem stanowiącym łożysko nośne rury. Niedopuszczalne 

jest wyrównywanie dna podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kanałów drewna, kamieni 

lub gruzu, (zagęszczoną do 0,98 wsp. Proctora) 

- Zasypanie ruroci ągu i zag ęszczenie gruntu 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

1. Warstwy ochronnej rury o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu gruntem piaskowym z 

zagęszczeniem warstwami do wskaźnika zagęszczenia 1,0 wg Proctora. 

2. Warstwy do powierzchni terenu 

Zasyp kanału przeprowadzać w trzech etapach: 

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach Etap II - po próbie 

szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu 

Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu (żwir, pospółka, piasek) warstwami z zagęszczeniem 

i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Przy zasypywaniu kanalizacji 

zlokalizowanej w drogach należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia a = 1,0 a poza drogami a > 0,98. 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia 

rurociągu, 

- obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 0,30 m nad rurę, 
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- obsypkę wykonać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę, 

- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał 

przestrzeń pod rurą, 

- zagęszczenia każdej warstwy obsypki należy wykonać tak, by rura miała odpowiednie podparcie 

po bokach, 

- stopień zagęszczenia obsypki określa projekt, bardzo ważne jest zagęszczenie - podbicie gruntu 

w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rur wykonać z piasku sypkiego drobno-średnio lub gruboziarnistego bez grud i 

kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu 

stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu, 

stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości, co najmniej 10 cm od rury, 

ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm 

warstwie piasku ponad rury, niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów 

bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia, obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad 

rurociągiem. Dla kanału umieszczonego pod drogą wskaźnik zagęszczenia równy 1,0 wg Proctora 

potwierdzony przez laboratorium drogowe. 

3.2.Technolocjia monta żu i układania ruroci ągów Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC 

Budowę kanału z rur PVC układać w wykopie umocnionym należy wykonać w wykopie suchym. 

Roboty przy układaniu rur należy wykonać na długości, co najmniej 20 m, przy czym odcinki 

robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku nie można w 

sposób prawidłowy wykonać zasypki już ułożonych rur. Przed ułożeniem (montażem) rurociągu 

należy sprawdzić wszystkie jego elementy czy nie posiadają uszkodzeń oraz zanieczyszczeń. 

Rurę układać „pod spad" kanału, na przygotowanym podłożu piaskowym z uprzednio 

wyprofilowanym kątem posadowienia 90° oraz pogłębieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu 

spadków należy przystąpić do zasypania wykopu. Najpierw trzeba podsypać rurę z boków, dobrze 

ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury. 

Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki (żwirowo-piaskowej) nie było 

kamienia lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. 
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Pozostałą do zasypania część wykopu uzupełnić częściowo gruntem rodzimym (około 50%) resztą 

z dowozu (piasek) - wymiana gruntu, przestrzegając właściwego zagęszczenia. Powinno ono 

osiągnąć 100% stanu pierwotnego. 

3.3. Odbiory, próby szczelno ści i ci śnieniowe Odbiory 

Odbiory techniczne robót związanych z budową kolektora sanitarnego przeprowadzić w oparciu o 

przyjęte ustalenia i uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach oraz 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL – 

Zeszyt 9. Wszystkie prace dotyczące odbiorów technicznych należy przeprowadzić z 

obowiązującymi przepisami ustawa „Prawo budowlane", zarządzeniami resortowymi, a w 

szczególności przestrzegać Polskich Norm tematycznych [ pkt.10 ] 

W odniesieniu do budowy sieci sanitarnych w zakresie odbioru i badań należy zaliczyć: 

- wykopy: zachowanie zgodności cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjętym projekcie, na 

wysokości obsypki ochronnej, 

- podsypka: zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczenia; 

sprawdzenie wyprofilowania dna, 

- obsypka strefy kanalizacyjnej: zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiałów 

oraz wskaźnika zagęszczenia, 

- szczelność kanału; próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów i obiektów -studzienek, 

- zasypka wykopów: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, badanie na deformacje 

przekroju poprzecznego przewodu. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi 

wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne (laboratorium drogowe) wg 

standardowej metody Proctora, 

Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru wynikające z technologii i organizacji prowadzenia budowy a 

mianowicie: 

- odbiory częściowe 

- odbiory końcowe 
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Odbiór techniczny cz ęściowy 

Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym zakończeniem 

budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy budowy, co, do których 

inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten powinien być dokonywany 

komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz 

przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z 

podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia. 

Odbiory ko ńcowe 

Odbiorem tym objęty jest kanał po całkowitym zakończeniu robót, przed przekazaniem przewodu 

do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy nie może on być wcześniej oddany do 

eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć komisji dokumenty zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami. 

Po dokonaniu odbioru powinien być sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków 

Komisji. Protokół Komisji powinien zawierać wykaz zauważonych wad i usterek z terminem ich 

usunięcia i nazwiskiem osoby upoważnionej do stwierdzenia wykonania poprawek. 

Próby szczelno ści 

Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz, należy przeprowadzić dla 

kanału sanitarnego grawitacyjnego próbę szczelności. Próbę przeprowadza się po ułożeniu 

przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla 

zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 

możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Badanie szczelności kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC ułożony w wykopie i sprawdzony 

wstępnie przewód kanalizacji PVC podlega odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem, jakości 

użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, sprawdza się 

wymiary, rzędne dna, prostolinijność osi w planie i w profilu, na odcinkach i pomiędzy studzienkami. 

Następnie przeprowadza się badanie szczelności kanału. W gruntach nawodnionych przeprowadza 

się badanie kanału na infiltracje wód gruntowych (po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 

gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza 

kanału (przez jego ściany i złącza oraz przez studzienki). 

W gruntach suchych przeprowadza się badanie na kanału na eksfiltrację. Badanie polega na 

pomiarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelność. 
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4.  Materiały 

 

- Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk - rury łącznie z uszczelką typu EURO 

- trójwargowe o średnicy 315, 250, 200, 160 klasy ciężkiej -S, SM 3, S-16,7 - SDR 34 - obszar 

stosowania D i U - UTE, Posiadających certyfikat ISO- 3001, ISO -14001, 

- Studnie betonowe 1000 mm - beton klasy B -45, W -8, łączony na uszczelkę gumową, 

betonowy element denny ze spocznikiem, ki netą oraz przejściami szczelnymi wykonanymi z 

odpornego na działanie ścieków tworzywa sztucznego-polipropylenu tworzący monolit wg DIN 

4034, właz typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz odpowietrzeniem. 

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm, spełniające pozytywne wyniki 

testów hydraulicznych wg. DS 2379, rury teleskopowe PVC, odporne na obciążenia dynamiczne od 

ruchu, połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne na zaczepy - posiadający certyfikaty ISO 

9001, ISO 14001, 

- System rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej o średnicy D125 oraz D150 

- System rur PHED o średnicy DN315 łączonych na zgrzewanie. 
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5. INFORMACJA BIOZ 

Ogólne wytyczne i obowiązki w zakresie BiOZ 

 

 

 

OBIEKT:  

Projekt odprowadzenie wód opadowych z dachów  

Zespołu Szkół w Kórniku                                   . 

 

 

 

INWESTOR:  

Powiat Pozna ński 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Pozna ń 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Ireneusz Szajerka,  ul. Wichrowa 6, 62-004 Kicin. 
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Informacja BIOZ 
 
Sieci występujące w terenie: 

• gazowa 
• wody zimnej 
• kanalizacji sanitarnej 
• kanalizacji deszczowej 
• telekomunikacyjne 
• energetyczne 

 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

• roboty ziemne i monterskie w terenie objętym opracowaniem 
 

Elementy, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

• urządzenia elektryczne do zgrzewania rur z tworzywa 
• narzędzia mechaniczne 
• szalunki w wykopach wąsko-przestrzennych 

 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi występujące podczas budowy 

 
Wiercenie w elementach betonowych:  

• niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla energetycznego ułożonego w ścianie 
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Wiercenia w metalu 
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Cięcie metalu  
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Cięcie elementów z tworzywa sztucznego  
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Zgrzewanie rur z tworzywa 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo poparzenia 
• niebezpieczeństwo wzniecenia pożaru 

Używanie różnego rodzaju narzędzi mechanicznych 
• niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla energetyczn. ułożonego w ścianie 
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Używanie szalunków na głębokości 
• niebezpieczeństwo upadku z wysokości 
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• niebezpieczeństwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika  
Wykonywanie prób ciśnieniowych 

• możliwość oderwania się źle zamontowanych elementów instalacji i poranienia pracownika 
• możliwość poparzenia przy próbie na gorąco instalacji C O 

 
Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych  

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy : 

• skontrolować uprawnienia kierownika robót 
• skontrolować uprawnienia pracowników którzy będą brali udział przy montażu instalacji 
• zapoznać pracowników z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia  06-02-2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U nr 47 poz. 
401 ) 

• wyposażyć pracowników i kadrę kierującą robotami w środki ochrony osobistej ( 
odpowiednia odzież , obuwie , kaski itp. ) 

 
Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych.  

 

• Na pomieszczeniu socjalnym pracowników należy umieścić tablicę informacyjną 
zawierającą adresy i telefony do najbliższych  jednostek policji, pogotowia ratunkowego i 
straży pożarnej. 

• W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy wyposażony w środki 
opatrunkowe. 

• W pomieszczeniu socjalnym przygotować miejsce na telefon i kaski ochronne 
• Na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze 
• Za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną z terenu budowy. 
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6. OŚWIADCZENIA 

 
Niżej podpisani projektanci o świadczaj ą, że projekt kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznym i w aglomeracji 
Ryczywół Miejscowo ść: Gorzewo, został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej  (art. 20, ust. 4 PB) 
 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ 
I SPECJALNOŚĆ 

PODPIS I DATA 
OPRACOWANIA 

Zewnętrzne i 
wewnętrzne 
instalacje sanitarne  

Ireneusz Szajerka 
upr. bud. KUP/0069/POOS/06 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń 

(projektował) 

Krzysztof Habiera 
upr. bud. LUKG/0014/POOS/05 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń 

(sprawdził) 
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5. Spis rysunków i tabel 

  
1. Mapa sieci zlokalizowanych poza terenem szkoły  1:500  
2. Mapa sieci zlokalizowanych na terenie szkoły   1:500 
3. Mapa systemu rynnowego Sali gimnastycznej szkoły  1:500 
4. Profile sieci zlokalizowanych poza terenem szkoły  1:500/100  
5. Profile sieci zlokalizowanych na terenie szkoły   1:500/100 
6. Bilans wód opadowych  
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Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Kórnik

2016-05-18

Lp Rodzaj nawierzchni

Powierzchni

a zlewni

Powierzchni

a zlewni

Współczynni

k spływu

Natężenie 

deszczu Spływ

F [m2] F [ha] [Y] q [dm3/s*ha] Q [dm3/s]

1 Dachy z podwórka - oficyna            385,00                    0,04    0,8 140                4,31    

2 Dach z budynku od ulicy            160,00                    0,02    0,8 140                1,79    

3                     -      140                    -      

4                     -      140                    -      

5                     -      140                    -      

6 -                   140 -                  

Powierzchnia szutrowa -                   140 -                  

545 6,10               
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1. Wstęp 

1.1 Nazwa obiektu 

Projekt wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, izolacji pionowej powłokowej 

ścian fundamentowych budynku głównego ZS, odprowadzenie wód opadowych z terenu 

dziedzińca, budowy drenażu opaskowego budynku głównego Zespołu Szkół w Kórniku. 

 

1.2. Inwestor 

Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. 

 

1.3. Zakres koncepcji i podstawa opracowania 

- projekt wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem przeciwwodnym 

fundamentów budynku szkolnego. 

- zlecenie  

- mapy cyfrowe 1:500, stan aktualizacji 2016. 

- wizja lokalna na terenie miejscowości. 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - KANALIZACJA 

SANITARNA 

TOM I SPECYFIKACJE OGÓLNE  

TOM II SPECYFIKACJE BRANŻOWE  

GRUPA  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

Klasa   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne.  

Kategoria  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  

GRUPA  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu  

Kategoria  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

Kategoria  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL – Zeszyt 

9. 
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1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej: 

- wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie ZS, wraz z wykonaniem 

prawidłowych połączeń z kanalizacją wewnętrzną budynków, wykonaniem i montażem zasuwy 

burzowej, 

- wykonanie izolacji pionowej powłokowej ścian fundamentowych budynku głównego ZS, 

wraz z uszczelnieniem istniejących przepustów, przejść instalacji, 

 - odprowadzenie wód opadowych z terenu dziedzińca (podwórza ZS), poprawy spadków 

nawierzchni utwardzonych, prawidłowe usytuowanie i podłączenie do kanalizacji deszczowej 

istniejących studzienek, kratek ściekowych, 

- wykonanie drenażu opaskowego budynku głównego ZS. 

 

2.  Ogólny opis sytuacji oraz przyj ęte rozwi ązania 

 

 2.1. Wewnętrzna sie ć kanalizacji sanitarnej 

Do doboru średnicy przyłącza sanitarnego przyjęto, że niewydolny system odprowadzenia 

ścieków sanitarnych o średnicy DN160 zostanie zastąpiony przewodami PVC DN200 i zakończony 

studzienką kanalizacyjna na granicy działki bez ingerencji w istniejącą sieć znajdującej się w pasie 

drogowym ul. Szkolnej. 

Zakres modernizacji kanalizacji sanitarnej nie wychodzi poza teren działki i nie wymaga 

uzgodnień z gestorem sieci. 

1. Ścieki sanitarne odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej. 

2. Ścieki z sali gimnastycznej i oficyny zaprojektowano z kanałów DN200 połączonych 

studnią S1 i dalej wspólną siecią S1-S2-S3 do istniejącej sieci. 

3. Odtworzenie nawierzchni zostało uwzględnione w przedmiarze robót wraz z informacją o 

odtworzeniu do stanu istniejącego. 

4. Podczyszczanie ścieków nie jest wymagane. 

5. Cała sieć zostanie wykonana w jako podziemna. Teren po wykonanych pracach należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

6. Studnie rewizyjne wykonać jako betonowe DN1000 z włazem żeliwnych DN600. 

7. W studni S3 należy zamontować zasuwę burzową PP typ1 DN200  
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Rzędne studni S3 zostały obliczone na podstawie zakładanego spadku istniejącego 

kanału. Wszelkie prace należy rozpocząć od sprawdzenie rzeczywistej rzędnej 

istniejącego kanału na którym ma zostać posadowiona studnia S3. 

 2.2. Wewnętrzna sie ć kanalizacji deszczowej 

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenu dziedzińca należy wykorzystać istniejącą 

wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej oraz nowo zaprojektowaną się sieć odwodnienia połaci 

dachowej.  

Do obliczeń ilości wód deszczowych występujących podczas opadów nawalnych przyjęto 

czas trwania opadów 30 minut.  

Do obliczeń przyjęto powierzchnię całości połaci dachowej, pomimo ich dwuspadowego 

ukształtowania. Założenie takie przyjęto ze względu na ewentualne przyszłe przekierowanie całości 

wód opadowych do nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej – przyłączy. Aby zabezpieczyć również 

nadmiar wód opadowych z dziedzińca odcinki kanalizacji deszczowej przebiegające przez 

dziedziniec powiększono z DN200 do DN400 celem powiększenia retencji rurowej. 

Powierzchnia dziedzińca wynosi 850 m2 z czego 350 m2 stanowią powierzchnie biologicznie 

czynne a pozostałe 500 m2  stanowią parkingi, drogi dojazdowe i chodniki. 

Lp 
Rodzaj 

nawierzchni 
Powierzchnia 

zlewni 
Powierzchnia 

zlewni 
Współczynnik 

spływu 
Natężenie 
deszczu Spływ 

    F [m2] F [ha] [Y] 
q 

[dm3/s*ha] 
Q 

[dm3/s] 
1 Dachy                 -                       -      0,8 140                 -      

2 Drogi asfaltowe                    -      0,85 140                 -      

3 Parkingi-kostka 
         500,00                  0,05    

0,8 140 
             

5,60    

4 Tereny zielone 
         350,00                  0,04    

0,05 140 
             

0,25    

5 Drogi pożarowe                    -      0,4 140                 -      

6 
Zbiorniki 

retencyjne                    -      1 140                 -      

  Razem 

         850,00     

  

5,85    

             
 

Lokalizację istniejących wpustów deszczowych wraz z projektowaną siecią kanalizacji 

deszczowej przedstawiono na rys. nr 4.  

Podczas przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wykonywania prac izolacji 

pionowej powłokowej ścian fundamentowych wraz z towarzyszącym tych pracom drenażem 

zostanie dokonana poprawa stanu oraz spadków nawierzchni utwardzonych. 

 

 2.3. Izolacja pionowa fundamentów 
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Izolację pionową powłokową ścian fundamentowych budynku głównego ZS  należy wykonać 

w technologii bitumicznej bezszwowej naniesionej na ścianę elewacji na gr. 4mm w stanie suchym 

(4,4mm w stanie surowym) po uprzednim zagruntowaniu podłoża masą bitumiczną. Do izolacji 

przykleić płyty styropianowe gr. 4 cm za pomocą kleju bitumicznego. Całość zabezpieczyć 

membraną kubełkową. Izolację należy zagłębić poniżej opaski budynku aż do ławy fundamentowej. 

W strefie cokołowej na 30 cm poniżej poziomu terenu i 30cm powyżej poziomu terenu wykonać 

izolacje mineralną. 

Izolację bitumiczną należy nanosić za pomocą szczotki lub pędzla na wstępnie zagruntowane 

podłoże. Prace należy wykonywać na suchym podłożu, optymalna temperatura stosowania od 

+5°C do +25°C. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy tez mgły. 

Izolację należy nanosić cienkimi warstwami zgodnie z kartami technicznymi producenta. 

Każda następna warstwę można nanosić na poprzednia po jej całkowitym wyschnięciu. 

Naniesienie zbyt grubych warstw może skutkować ściekaniem masy po pionowych 

powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia powierzchni mogą tworzyć się pęcherze. 

Przejścia oraz przepusty kanalizacyjne i wodne przechodzące przez ściany fundamentowe 

należy uszczelnić przejściami szczelnymi. 

Po zakończeniu robót izolacyjnych należy zasypać wykopy i odtworzyć nawierzchnię zgodnie 

ze stanem projektowanym. 

 

 2.4. Drenaż opaskowy 

Odwodnienie fundamentów budynku głównego ZS zrealizowane zostanie poprzez sieć 

perforowanych rur PVC-U DN 110 z filtrem z włókna syntetycznego z otworami 2,5x5,0mm 

ułożonych ok. 0,5 - 1,0 m od fundamentów. Odwodnienie w najwyższym punkcie zakończone 

będzie zaślepkami a włączenia do studzienki realizowane będzie za pomocą przejść systemowych. 

Rury drenarskie należy układać ze spadkiem 0,35 % w rowkach o szerokości 30 cm.  

Drenaż odwadniający należy ułożyć na wyrównanej warstwie bez kamieni o gr. ok. 5 cm 

(wyrównanie dna z zachowaniem wymaganego spadku).  Drenaż zasypać materiałem filtrującym o 

maksymalnej średnicy zastępczej 32mm  do wysokości 10cm ponad rurę. 

Dno wykopu przed zasypaniem materiałem filtracyjnym wyłożyć geowłókniną z zapasem 

umożliwiającym połączenie na zakład celem uniemożliwienia zamulenia materiału filtracyjnego. 
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3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

3.1 Roboty ziemne - wykopy odwodnienie i zasypka 

Roboty ziemne związane z budową kolektora sanitarnego powinny być prowadzone zgodnie z 

przepisami i obowiązującymi normami. 

- Rodzaj wykopu 

Wykop ciągły - wąsko przestrzenny o ścianach pionowych umocnionych typowymi obudowami 

stalowymi. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań BHP jest, aby przy głębokościach 

większych niż 1,0 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąsko 

przestrzenne posiadały pionowe ściany umocnione i rozparte.  

- Rozkładanie wykopów 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż 

wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś rurociągu, 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.  

- Szeroko ść wykopu 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, 

stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu dostosowano do średnicy 

rurociągu, warunków geologicznych i wodnych, i wynosi 1,0-1,2 m. 

- Zabezpieczenie wykopu 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w 

momencie rozkładania wykopu wąsko przestrzennego, należy przewidzieć przykrycia wykopu 

pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o 

wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne 

wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 

- Odspajanie i transport urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 

odspojenie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z 

zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Mechaniczne 

odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej 
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podsiębiernej. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparki mechanicznej nie należy 

dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót 

zmechanizowanych. Transport urobku samochodami wyładowczymi do 18 ton. 

- Odwodnienie wykopów 

Roboty montażowe - układanie sieci sanitarnych musi być wykonywane w wykopach o podłożu 

odwodnionym. Wykop częściowo wymaga odwodnienia gdyż woda gruntowa występuje lub 

występuje poniżej rzędnej posadowienia kolektora. 

- Przygotowanie podło ża 

Na odcinkach gdzie w poziomie posadowienia występują gliny piaszczyste lub pyły należy wykonać 

podsypkę żwirową lub piaskową o grubości 15 cm. Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia 

występują grunty piaszczyste (piaski drobne, średnie, żwir, lub pospółka) nie zawierające kamieni, 

posadowienie kanału bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna, kąt 

posadowienia 90° i zaprojektowanym spadkiem stanowiącym łożysko nośne rury. Niedopuszczalne 

jest wyrównywanie dna podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kanałów drewna, kamieni 

lub gruzu, (zagęszczoną do 0,98 wsp. Proctora) 

- Zasypanie ruroci ągu i zag ęszczenie gruntu 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

1. Warstwy ochronnej rury o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu gruntem piaskowym z 

zagęszczeniem warstwami do wskaźnika zagęszczenia 1,0 wg Proctora. 

2. Warstwy do powierzchni terenu 

Zasyp kanału przeprowadzać w trzech etapach: 

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach Etap II - po próbie 

szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu 

Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu (żwir, pospółka, piasek) warstwami z zagęszczeniem 

i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Przy zasypywaniu kanalizacji 

zlokalizowanej w drogach należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia a = 1,0 a poza drogami a > 0,98. 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia 

rurociągu, 

- obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 0,30 m nad rurę, 
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- obsypkę wykonać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę, 

- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał 

przestrzeń pod rurą, 

- zagęszczenia każdej warstwy obsypki należy wykonać tak, by rura miała odpowiednie podparcie 

po bokach, 

- stopień zagęszczenia obsypki określa projekt, bardzo ważne jest zagęszczenie - podbicie gruntu 

w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rur wykonać z piasku sypkiego drobno-średnio lub gruboziarnistego bez grud i 

kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu 

stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu, 

stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości, co najmniej 10 cm od rury, 

ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm 

warstwie piasku ponad rury, niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów 

bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia, obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad 

rurociągiem. Dla kanału umieszczonego pod drogą wskaźnik zagęszczenia równy 1,0 wg Proctora 

potwierdzony przez laboratorium drogowe. 

3.2.Technolocjia monta żu i układania ruroci ągów Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC 

Budowę kanału z rur PVC układać w wykopie umocnionym należy wykonać w wykopie suchym. 

Roboty przy układaniu rur należy wykonać na długości, co najmniej 20 m, przy czym odcinki 

robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku nie można w 

sposób prawidłowy wykonać zasypki już ułożonych rur. Przed ułożeniem (montażem) rurociągu 

należy sprawdzić wszystkie jego elementy czy nie posiadają uszkodzeń oraz zanieczyszczeń. 

Rurę układać „pod spad" kanału, na przygotowanym podłożu piaskowym z uprzednio 

wyprofilowanym kątem posadowienia 90° oraz pogłębieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu 

spadków należy przystąpić do zasypania wykopu. Najpierw trzeba podsypać rurę z boków, dobrze 

ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury. 

Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki (żwirowo-piaskowej) nie było 

kamienia lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. 
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Pozostałą do zasypania część wykopu uzupełnić częściowo gruntem rodzimym (około 50%) resztą 

z dowozu (piasek) - wymiana gruntu, przestrzegając właściwego zagęszczenia. Powinno ono 

osiągnąć 100% stanu pierwotnego. 

3.3. Odbiory, próby szczelno ści i ci śnieniowe Odbiory 

Odbiory techniczne robót związanych z budową kolektora sanitarnego przeprowadzić w oparciu o 

przyjęte ustalenia i uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach oraz 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL – 

Zeszyt 9. Wszystkie prace dotyczące odbiorów technicznych należy przeprowadzić z 

obowiązującymi przepisami ustawa „Prawo budowlane", zarządzeniami resortowymi, a w 

szczególności przestrzegać Polskich Norm tematycznych 

W odniesieniu do budowy sieci sanitarnych w zakresie odbioru i badań należy zaliczyć: 

- wykopy: zachowanie zgodności cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjętym projekcie, na 

wysokości obsypki ochronnej, 

- podsypka: zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczenia; 

sprawdzenie wyprofilowania dna, 

- obsypka strefy kanalizacyjnej: zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiałów 

oraz wskaźnika zagęszczenia, 

- szczelność kanału; próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów i obiektów -studzienek, 

- zasypka wykopów: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, badanie na deformacje 

przekroju poprzecznego przewodu. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi 

wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne (laboratorium drogowe) wg 

standardowej metody Proctora, 

Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru wynikające z technologii i organizacji prowadzenia budowy a 

mianowicie: 

- odbiory częściowe 

- odbiory końcowe 
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Odbiór techniczny cz ęściowy 

Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym zakończeniem 

budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy budowy, co, do których 

inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten powinien być dokonywany 

komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz 

przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z 

podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia. 

Odbiory ko ńcowe 

Odbiorem tym objęty jest kanał po całkowitym zakończeniu robót, przed przekazaniem przewodu 

do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy nie może on być wcześniej oddany do 

eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć komisji dokumenty zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami. 

Po dokonaniu odbioru powinien być sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków 

Komisji. Protokół Komisji powinien zawierać wykaz zauważonych wad i usterek z terminem ich 

usunięcia i nazwiskiem osoby upoważnionej do stwierdzenia wykonania poprawek. 

Próby szczelno ści 

Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz, należy przeprowadzić dla 

kanału sanitarnego grawitacyjnego próbę szczelności. Próbę przeprowadza się po ułożeniu 

przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla 

zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 

możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Badanie szczelności kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC ułożony w wykopie i sprawdzony 

wstępnie przewód kanalizacji PVC podlega odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem, jakości 

użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, sprawdza się 

wymiary, rzędne dna, prostolinijność osi w planie i w profilu, na odcinkach i pomiędzy studzienkami. 

Następnie przeprowadza się badanie szczelności kanału. W gruntach nawodnionych przeprowadza 

się badanie kanału na infiltracje wód gruntowych (po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 

gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza 

kanału (przez jego ściany i złącza oraz przez studzienki). 

W gruntach suchych przeprowadza się badanie na kanału na eksfiltrację. Badanie polega na 

pomiarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelność. 
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4.  Materiały 

 

- Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk - rury łącznie z uszczelką typu EURO 

- trójwargowe o średnicy 200, klasy ciężkiej -S, SM 3, S-16,7 - SDR 34 - obszar stosowania D i U - 

UTE, Posiadających certyfikat ISO- 3001, ISO -14001, 

- Studnie betonowe 1000 mm - beton klasy B -45, W -8, łączony na uszczelkę gumową, 

betonowy element denny ze spocznikiem, ki netą oraz przejściami szczelnymi wykonanymi z 

odpornego na działanie ścieków tworzywa sztucznego-polipropylenu tworzący monolit wg DIN 

4034, właz typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz odpowietrzeniem. 

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm, spełniające pozytywne wyniki 

testów hydraulicznych wg. DS 2379, rury teleskopowe PVC, odporne na obciążenia dynamiczne od 

ruchu, połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne na zaczepy - posiadający certyfikaty ISO 

9001, ISO 14001, 

- Perforowane rury PVC-U DN110  

- Przejścia systemowe przez przegrody budowlane. 

- izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna 

- folia kubełkowa lub membrana EPDM 

- płyty polistyrenu ekstrudowanego lub styropian (o gęstości minimum 20 kg/m3) EPS 

100−038 i EPS 200−036, 
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5. INFORMACJA BIOZ 

Ogólne wytyczne i obowiązki w zakresie BiOZ 

 

 

 

OBIEKT:  

Projekt kanalizacji sanitarnej i zabezpieczenia fun damentów  
Zespołu Szkół w Kórniku. 

 

 

 

INWESTOR:  

Powiat Pozna ński 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Pozna ń 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Ireneusz Szajerka,  ul. Wichrowa 6, 62-004 Kicin. 
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Informacja BIOZ 
 
Sieci występujące w terenie: 

• gazowa 
• wody zimnej 
• kanalizacji sanitarnej 
• kanalizacji deszczowej 
• telekomunikacyjne 
• energetyczne 

 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

• roboty ziemne i monterskie w terenie objętym opracowaniem 
 

Elementy, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

• urządzenia elektryczne do zgrzewania rur z tworzywa 
• narzędzia mechaniczne 
• szalunki w wykopach wąsko-przestrzennych 

 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi występujące podczas budowy 

 
Wiercenie w elementach betonowych:  

• niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla energetycznego ułożonego w ścianie 
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Wiercenia w metalu 
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Cięcie metalu  
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Cięcie elementów z tworzywa sztucznego  
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Zgrzewanie rur z tworzywa 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo poparzenia 
• niebezpieczeństwo wzniecenia pożaru 

Używanie różnego rodzaju narzędzi mechanicznych 
• niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla energetyczn. ułożonego w ścianie 
• niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 
• niebezpieczeństwo porażenia prądem 
• niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

Używanie szalunków na głębokości 
• niebezpieczeństwo upadku z wysokości 
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• niebezpieczeństwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika  
Wykonywanie prób ciśnieniowych 

• możliwość oderwania się źle zamontowanych elementów instalacji i poranienia pracownika 
• możliwość poparzenia przy próbie na gorąco instalacji C O 

 
Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych  

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy : 

• skontrolować uprawnienia kierownika robót 
• skontrolować uprawnienia pracowników którzy będą brali udział przy montażu instalacji 
• zapoznać pracowników z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia  06-02-2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U nr 47 poz. 
401 ) 

• wyposażyć pracowników i kadrę kierującą robotami w środki ochrony osobistej ( 
odpowiednia odzież , obuwie , kaski itp. ) 

 
Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych.  

 

• Na pomieszczeniu socjalnym pracowników należy umieścić tablicę informacyjną 
zawierającą adresy i telefony do najbliższych  jednostek policji, pogotowia ratunkowego i 
straży pożarnej. 

• W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy wyposażony w środki 
opatrunkowe. 

• W pomieszczeniu socjalnym przygotować miejsce na telefon i kaski ochronne 
• Na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze 
• Za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną z terenu budowy. 
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6. OŚWIADCZENIA 

 
Niżej podpisani projektanci o świadczaj ą, że projekt kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznym i w aglomeracji 
Ryczywół Miejscowo ść: Gorzewo, został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej  (art. 20, ust. 4 PB) 
 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ 
I SPECJALNOŚĆ 

PODPIS I DATA 
OPRACOWANIA 

Zewnętrzne i 
wewnętrzne 
instalacje sanitarne  

Ireneusz Szajerka 
upr. bud. KUP/0069/POOS/06 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń 

(projektował) 

Krzysztof Habiera 
upr. bud. LUKG/0014/POOS/05 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń 

(sprawdził) 
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7. Spis rysunków i tabel 

  
1. Mapa sieci sanitarnych zlokalizowanych na terenie szkoły 1:500 
2. Profile sieci zlokalizowanych na terenie szkoły   1:500/100 
3. Mapa zabezpieczenia fundamentów oraz drenażu  1:500 
4. Mapa sieci deszczowych zlokalizowanych na terenie szkoły 1:500 
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