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OPIS TECHI{ICZNY

do projehll budowlanolłykonav,czego kałlalizacji sanitatłlej podciśnieliowej z
prryłłcpzantiv,m. oleksóy,, Gniewoszólp, Regółv }{owy, Słal,t,c4ln Stcłry, gnl" Gniev,oszów,

zlewnia stacji SP] - etap II koleIłor KP2.

1. Podstawa opracowania.

i . 1 .Umou'a z Grrriną Gnierł'oszot';'
1.Ż.PodĘady sytuac5'jno-wysokościorł'e w skali 1. 1000 z ln'wentaryzacją istniejącego

,,-1--^;^-;^ ^^,{-;^*^-^^ ; -^-;^*-^^^ijZurUjvrrlćł PULrztluurt5u t lrq.1vruiluśU.

1.3.Wizja lokalna lv terenie autorow opracow-ania celem ustalenia przebiegu tras
nrzerrrnrlou, k anali z a c.v i nt, ch---'-JJ-'J ---

i.4.Warunki techniczne projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez
Gminę Gniełvoszó-w

1.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego r,vydana przezWojta gminy
GIrier.l'oszów

1.6.opiniaNr32I120IIzdnia31.08.201Ir.uzgadntającatrasę siecikanalizacjisanitarnej
zprzyłączarni wydarra przezZespoł ds Ku_FSUT Starostwa Powiatowego w
Kozienicach

I.7.Decyzja znakZD-T 673T.4\.20II z dnia 01.07.2011 wydana przezZarządDrog
Pow'iatowych w Kozienicach

1.S.Pismo znak R/IKo.4705l-l/8lŻ0l7 z dnta06"07 '2011 Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji tIJrządzeń Wodnych w Warszawte, oddzjał Radom, Tnspektorat w
Kozienicach

1.9.obowiązujące normy, normatyury,Itteratura fachowa oraz ustalenia ZIJDP .

i. 1 O.Wytyczne dostawcy technologii

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opraco-wania jest projekt budo'wlani'sieci kanalizacjt sanitarnej
podciŚnieniowej z przyłączami w m" oleksów, gm. Gnierł'oszów- - etap 2.

7,akres opraco\Ęania obejmuje kolek_tor podciśnienio\^Y KJ2 o średnic;.l PE225 \NTĄZ Z

przyŁączamt włączony w pkt. A do istniejące kolektora podciśnieniowego wybudowanego w
pier,'rszym etapie inłvestycji oraz rurociąg *"łocznil PE15c, lłóry'w przyszłaśct będzie
transportować ścieki ze stacji podciśnieniowej SP3 w m. W1'sokie Koło do istniejącej

cczy szcza7rti ściekow'ł m. oieksó'ł.
Przewód podciśnieniowy i tłoczny ułozone będą razem we wspólnym wykopie.

Projektot'any rurociąg pociciśrrieniowy KP2 ocibierać bęcizie ścieki z połuciniowo-
wschodniej częśct m. oleksórł,oraz docelow-o Z m. Gnierł'oszórv.

CEĄRĄKTERY s TYI(Ą INWES TYCJI

o Kolektorpodciśnieniolw

- koiekory podciŚnieniow-e ZruT '. FE 225 mm L_ 1 454'0 rn
PE 110 mm L- 74,A m

ę



PE 90 mrn L- 208'0 rn

ŁĄCZNIE : L: 1 736'0 m

- rurociągi grawitacyjne - lołalifikowane. l 160 PVC ,,S'''
łączna dłrgośó L: 99,0 m

- rurociągi gralł'itacyjne -niekwalifikowane Ó 160 PVC,,N' :

łączna dfugośó L: 150,0 m

- studziet;igri zbiorczo-zaw-orow-e zelbetow-e o $Tm. 1,0x1,0mx2,05m wyposazone w

zawór podciśnieniowy ISEKT dz 9Omm - 18 szt'

^+--A-'^^1-] ^^1.^-^-'i^:rla z frrtĄrzrlla czlltazfipoo ,Ą4oo mm - 9 knl.- SiuuziciiŃi ijv'ąwl.ciiivwę Ł Liauiz.} \'vq -Łiuv'i'v:v v l v v łr"l' - _-|'--

- podłączonebudynki. 20 szt'

o Rurociag tłocznv

- Rurociąg tłołzny PE 160 mm T '- 1 454'0 m

- trojniki PEi60i i60 - 3 sa.

3_ Inwestor i użr'tkoq'nik.

Inw-estorem i uzfikownikiem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Gniewoszów

4. Cel i zadania proiektov,anei inrł'estvcii .

Ce1em niniejszej inu,estycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej we pofudniowo -

wschodniej c"ęści m. oieksow, gm. Gniewoszów, odprowadzenie ścieków w- sposob

zo'r ganizortany, ni eu c i ĘIis' y d 1 a śro d owi sk a.

Poriryzsze zad-anie możnaosiągnąó poprzezbudowę systemu kanaltzacjt podciśnieniowej w

technologii ISEKI i przesłanie ściekow do gminnej oczyszczalni ściekow w m. oleksow-.

Sieć kanaiizacji podciśrrieniowej porł,inrra być rny'ourtow-ana bardzo staranilie i zgorinie

z projektem. ńowolna interpretacja geonretrii profilu przewodów podciśnieniowy-ch

''o**t 
przez dcświadczonych łr' branży'fachowcówo lecz nie znajęcych specyflki

technoiogii może pov'odować wadliwe funkcjonowanie sieci.

Biorąc pod ulł-agę fhkt, ze -,vie,Jza facho*'':a Ąg+->lcząca techno1ogii kanz1,izacjt nie jest

po."r)..h.'ie dostępna, dcStarł'ca technologii czuje się w pełni odpowiedzialny za

pra'"vidłołv ąrear,lzłcję i funkcjono-wanie SJ-stemu. Peecząistotną jest st-,','orzenie -warunkołv,

ub1, ,'u kazdym etapie realizaĄi inwestycji dostawca technologii był w stanie Sprawow-ac

kontrolę techniczną.



5.l.ogólnacharakterystykaprryjętegosystemukanalizacyjnego.

zarze pos\ada r.vykonaną juz siec kanaiizacji

ISEKI" w celu kontynuowania wcześniej

ar*nej dla poł.idnior'vo - rł'schodniej częŚci tej

technologii.
lłę IST'KJ DZ 90rnm z liczruktem c,"-kii i

przewodów zaprojektowana została według

stanorł'iła rłł arty' układ hydrauliczny"
pełnia wymagania polskiej normy PN-EN

1097'.2002.

Norma powyzsza w puntr<cie 4. i ' ciefiniuj :

,,Kiedy ilośó ściekow aopły-ająca do osiągnie określony poziom'

''o'-uloi. 
zamknięty ztw ot r ozgr an\czaj

studzieŃi zbtorczej do sieci.

osob ciągły 1ub pod koniec cykIu'

dy opory przepĘwu zrównowazą roznicę

ch miej scach wyprofilowanego przewodu'

System charakteryzuje się natychmiastowym przyjęciem przepły'wow szczytorłych'

śl'i"ri-a"pb-ują dozbiornika V/ pompowni. Podciśnienie.jest."T1*u.^"u:e.i utrzymy**ane

raa okreśionym pozionrie przez pompy generujące ptldciśnienie' Sctekt Z po111powl1l

przep omp o\Ą'}ryVane są pt zez polllpy tłoczne'

Zasać,a działania tej kar,alizacjt polega na doprowadzeniu grawitaci'jn5'm ścieko-w z

pojedynczy"t' por.r;'i ao ,t ra"ió''eL 
"biorc"o-zaworo\Ąych 

z ktorych e i

siecią prze.,;^rodó.lr podciśnieniorvych o nieduzej średnicy dop do

plzepompowniprózni.clł,o-tłocznejwoleksowie.Zprzepompowni w

o1ęksowie.
podciśnieniowy, odprowadzający ścieki z
ktory zosianie włączony do istniejącej sieci w-

w Oleksowie.

Srerinice głownych przewociów- poticiśnieniowych, i przewóci tłoczny dobrane zostały na

|.""p5*"ao""to."y uwzględniający perspektyłviczną zabudowę zgodną z planem

przestrzennego zagospodarowania terenu'

5.2. Przewody podciśnieniowe

5"Ż1. Trasa przewodów

wał ukła<i konunikacyjrry i urbanistyczrry

ychu'zdŁuż miejscowoŚci"

ó rurociągu rry jest w rł'zdłuz

ed lub za za ednYm w-YkoPie z

rurociągiem *Jaczr'i'm

Lokalizację -ro.iągo* w pasach drogowych cirog powiatowych dokonano w-uzgodnieniu

zzarza.dcąti,c"hdróg'c4,1iZarządemDrogPorł'iatolłrychrł'Kozienic.ach.
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Trasy h na Posesjac Po uzYskaniu

zgody oso .-tt"i; lub Pr nYch'

Trasy nu piunu'ń 5 Skali 1:1000'

rysunki nr 1- 3.

5.Ż.Ż. Zagłębienie przewodów podciśnieniovych

Ułozenie przewodu głownego i przyłączy ch na profilu

podfuznym, rysunek rc 4."Zagłębienie przewodu się m do 1'8 m

(maksymai nte Ż,O m przy pri,"k=u"'urriu przeszk Za ączy od 0'9

m do1,5m.PPt-
Zwraca się uwagę na sposób '.lkładania przervociów w przekroju podłuznynr, których

realizaciapovlinna byc prorład zona zgodnle z projektem pod stĄm nadzorem geodezyjnym'

\Yyxr.agane jest, nby vlykona*'ca sieci p."Ld'tun''iał na bieżąco peiną inwentaryzację

ułożenia p.""*oaó* również w płaszcryźnie pionowej'

5.Ż.3. Materiał i rrzbrojenie przewodów

Przewody podciśnieniowe zaprojekto-wano z rur PE 1o0, SDR17, PN10 o średnicach:

PE9o x 5,4mm, PE110 x 6'6mm, PE2Ż5x13,4mm, łączottychprzezzgrzewanie doczołowe.

Na r,irociagach zainstalow'ano Zasu\ł'y sekcyjne, kołnierzowe z trzpieniem

wyprowadzonym do zelilł,nej skrzynki ulicznej. Zasuwy winny spełniaó następujące

wymagania
_ posiadać atest do pracy w- środowisku ściekow surowych

obudowę teleskopową
miękkie uszczelnienie klina

I1ość zasuw w rozbiciu na średnice:
DN200 - Ż sń

5.Ż.4. Próba szczelności przewodów podciśnieniowych

Pc ułozeniu o<iciŃa przew'odu podciśnieniow_ego o ciługości aoln cio 600m', naleŻy

przeprowadzić próbę szczelności przez w1tvłorzeTte podciśnienia 700 mbar agregatem

przencśnynr. Fróbę iozna uważac ,i uóalrąo ile ciśnienie w ciągu pół godziny rrie wzrośnie

. Jeżęlt odcinek jest nieszczelny_, t1a1'ezy

okalizowaÓ nieszczelno Śc'

aĄzic ptóbę podciśnienig$'ą dla' całej sieci, przy

Przewód ruożna zasypać pc dok

reabzacjapowinna byc prowadzona zgodnte z
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s.Jt. Studzienki zbix ezo'za*,','o !:o\"'e

Scieki z pa budynkou, dopłyłać będą przykanalikami dqmqrłYmi

grawitacyjnymi do o.."y.r,. lo aopiynlęcl,' ao_stuaźienti około 40 dm3 ściekow,

Za\,vor sterołva,ny pneumatilcznilm ot-uviera się i ścieki \;iTaz z powietrzem

przepływ ąą do pompownt.
Studzienki tl k'onstrukcji zelbetowej i wymiarach i,0 x ści 2'05 rn

zlokalizow-ane będą na pr5.watnych posesjacll w- ogródkach p trat'nikach'

Podłączenie studzieŃi do rurociągu głownego lub bocznego p przewodem

PE A90mm.
Przewód podciśnieniowy nalezy

studzienek i zakońcryć korkiem'
sukcesywnie po wykonaniu prób
-'^'kcnłlików_

wpro-wadzió w poziomie poprzez przejŚcie szczelne do

M^ontaż wyposażenia studzienek będzie następował

sieci' uruchomieniu pompowni i gotowości q'łączenia

ow
Proj el<1owana ilo ść studzienek zbior czy ch głęb oko ś ci 2.05m - 18 szt.

Lokalizację studzierręk zbtorczo-zav'orowJch przedstawiollo l1a podkładach sytuacyjno -

lvysokościowychw skaii 1:1O0O ark. 1-3 Iozl7alzono symbolem SZwrazz numerenl np' SZ3

PoĘwa studzienki powinna być wyniesiona o 5 cm ponad rzędnąterenu'

Stucizienkę zbiorczą11'ykonac nalezy zgocinie z opisem j'n':

a) Konstrukcja
Studzienka zbtorczo-zaworowa (studzienka zarvorowa) wykonana jest w konstrukcji

prefabryko-wanej ze1betołvej o 'u.,1'miarach w planie l,0 x l,Om i głębokości 2,C5m lub 2'55m'

Grubośó ścianek bocznychwynosi iOcm, dna 5Ocm (z nisząna ścieki 40 x 40 x 40cm) i

płr'ty wierzchniej grubości i4cm. (z właz'em zeliw-nym typu iekkiego na terenach

nleitnardronych i typu cięzkiego w drogach)

W ścianach óo""ny"t' Itrakcie prefabrykacji studni zabetonow_ane wintry byc szczelne

przĄśc\a tulejowe dla przewodów óraz stópnió zelirł'ne (typ krakowski) wg rysunku"

We-nęt."oa powierzchnia studzienki powinna być gładka'

St"a"*"t 
" P"*t""" .

b) Beton
Studzienkę naieży w'ykonać z betonu B30 F75 w4 PN-88 8-06250, czyli z betonu

z'vyi<łego Hurv g:ó, ;l"oodporności F75, stopnia wodoszczelności W4 zgodnie z normąPN-

88 8-06250 ,'Beton zwyl<ły". i '

Do betonu ,toro*L" domieszkę tlszczelnającą v/ iiości zgodnej z kańą r'vyrobu w

stosunku do cięzaru cementu. oomies)ki uszczelniające winny odpowiadać normie PN-EN

934-Ż,'Domieszki cio betonu, zaprawy 7 zaczynu" '

Badania betonu na ściskanie, stopień mrozoodporności i stopień wodoszczelności

przeprolvadzić.weciług PN-88 B-06250 p1c 6

c,'\ zbr+jenle
Studzienkę zazbrotc prętami a8 co I5cm ze stali okrągłej AO SIOS, wedł:g rysunku

konstrukcyjnego. otuienie prętórł' 3 cm'

@



d) Próba szczelności studzienki
Szcze|ność studzienkt naleŻy badać metodą W (z użyciem wody)

normy PN-ENI610 ,,Budowa i badania przewodow kanł1tzacy1nych'''

e) nki
powlec dwukrotnie Bitizolem R.

-'łryjści r^rodos"cze1ne. Nje'rykor4'stane

wedfug rozdziału 13

Wszystkie wejścia i
otrłoT ''lł ściankach

studzi enki szczelnie zadeklow ac.

w w-vpadku konstrulicji c''łuczęścio-wej studzienki, miejsce złączer,ia ścianek

betonowyctr studzienki wykonaó na ZapTawle cementowej z dodatkiem płynnej domieszki do

wykonania wodoszczelnych zapraw i betonow-

< 
^ 

I1--.li-onio orąrwifącwinq i nrzYl^cz'e domowej'-. ILarr4rrŁalla i' Btl _T--- 
------

Kanalizację grawitaryjną stanowią. sieó, przykanaiiki oraz przyłącza grarł'itacyjne.

Przykanalikiłączą studnie Zaworowe z pierwszą studzienką rewizyjną na przyłączanej dział-ce.

Przyłącza domowe zaś stanowią odcinki łączape pierwszą studzienkę rewizyjną na działce lub

studzieŃę Zaworową z wew-nętrzną instalacj ąkanallzacyjną budynku mieszkalnego

Uzbrojenie przewodów grawitacyjnych i przykanalikow stanowić będą studzienl'li Z

tworz;łva Sztucznego $400 nm-

Przyirrycia stu<izierrek - vlłłazy cirogov'e typu cięzkiego w jezdniach i typu iekkiego rra

posesjach prywatnych.

Łącznte przesvtdziano 9 szt. studzienek na przewodach grawitacyjnych.

Wszystkie elementi,' są łączone Z?L pomocą specjalni''ch uszczelek zapewniająci''ch

szczelnośó studzienek. Rowniez rury kanallzacyjne są łączone ze studzjenką w podobny

cnncńh

Jako przykrycie studzienek, w za|eŻności od ich lokalizacji w terenie proponuje się

poĘ.r.',y' ieli-"vnó-v,,ł azy t stoŻki betonowe. Wokoł kinety i rul5' trzonor,vej należy' ba'rdzo

5tu.unoi" wykonaó obśypkę i zasypkę wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. co

zapewni trwałe zakotwienie studzienek w gruncie'

Montaż studzienek prorvadziÓ zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

W obrębie zabuciowy i istniejącego uzbrojenia wykopy w-ykonywuc ręcznie Pona<ito w

nriejscach )anz"ndo budyŃow mieszkalnych, gospodarczych, studni, słupórł'elektrycznych i

tele"fonicznych układ anii przewodów prowadzic w wykopach wykonyłvanych ręcznle z

umocnieniem.
Przewody układac na podsypce piaskowej grubości 1Ocm zagęszczonĄ i obsypać piaskiem

Zagęszczonym grubości 30 cm ponad rurę

Stopień zagęszczenia I, : 90% PROCTORĄ'

Przeił,ody grarł,itao11ne zaprojektowanc z lur kanaiizac1'jnych kieiichorłrych z PVC''Ni-'

(typ uniwersalny): PVC ArcO x 4,Omm oTaz z PVC"S" Ply'C A160 x 4,',7mm.



6. Rurociag tłocznv.

6.1. Trasa rurociągu tłocznego

W ramach niniejszego
wzdłuzrurociągu póa.isn ny

umozliwi odprówadzenie e

cYjne r'v skaii,i : 1000 - rYs" i -'3 
"

iono na rvsunku 5

6.2. Srednica, materiał rurociągu tłoczriego

P*urocia€ tłoczni,' na caiej długości zaprojei<iowaiio Ż rur 'DE-i-iD PE't00' S}P_ i7 na

ci śnienie PN 1 0 dz 1 60x9. 5 mm' Ruróciry łąćzony przez zgrzevł anie do czołow-e'

Dłu_qo ść r':ro ciąg'; tlo czlego'" FTr, i60 min L- 1 454'0 m

}.Ta rurociągu iocznym zaprojektov'ano 3 trojnilri rewizyjne PE160/160 zakończone ślepym

kołnierzem.

6.3. Fróba szczelności rurociągu tłocznego

Probę szczeiności
zgodnie z notmą
odbiorze"

rurociągu,7łocznegozrurPl:naciśnieniePN-:l,0]vłParł'ykonac
PN-B-1o725 ,,Przewody zewnętrzne _ wymagania i badanta przy

'7. R.obotv ziemne

7.1. WykoPY

Przedprzystąpierriem<iorobotziemnychnaiezyustaiic(ozlaczy,c)Ieperyrobocze.
Trasa sieci winna byó w1-tyczona na gruncie przez uprawnionego geodetę'

Frojektuje się ręczlre i mechanic"n. ,"ytonywanie wykcpów. Wykopy naieŻy wykonywaó

obecności przedstaw
uzbrojenia Podziemne
zgodnie z częścią opi

uzy'tkou'nika uzbroj enia.

Roboty ,r",^r" mechaniczn e naleŻy prowadzić w ulicach i prywatnych terenach

niezago sPo darowailYcir.
Na terenach pryvr'atn,vcĘ w Prz1ldo'o*')lch ogrodach rvykopy wykonyrłac na|eŻy

'u"'")|*roiektowano rv-vkopy ot\Ą'afte.o ścianach ni9no1v..,h,.:lu'"iunych' 
T-Trnacnianie Ścian

należy *ylo.y*u. s.,kó'si'""ni e, rv rni arę p o głęb i ani a wykop ow'
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Ze łvzględu na -wykorz;,-stanie piasku z łvykopu do r'q'konania obsy_pki rur, piasek na1ezy

składać oddzielnie od pozostałego gruntu z wykopu'

Drabiny do zejgcia " 
*5,łópu-' nalezy '.śtu*ić rue rzzdziej jak co 2Om od ch''liili, kiedy

głębokość wykopu przeWoczy Im'
V/ykopi'wikoni^"vac na!ez3, na odkład. Grunt z r,1,-kopów i"i'kony-"vany_ch w pasach

drogowycń i.og gminnyclr nalezy wywieŹć na tymczasowy odk ad'

Wszystkie przejśc|a rurociągów pt'lci clrogami powiatowymi na\ezy wykorrać nretodą

przerł,iertu 1ub pńcisku zgodnie z w7|ycznyml' zasr'artymt w decyzji Zarządu Drog

iowiatowy-clr n, Kozietlicacir ź arru o1'07.201 ir w rurach staiow-ych oclrronn1'clr'

W miejscac h, gd'zieurobek składany będzie wzdhlz wykopow , pas do komunikacji wzółuŻ

wykopow winien mieó szerokość min' 1,0m'

Na czas budowy' wykopy naleŻy ogrodzic i oznakorł'aó dla ruchu pieszego i d1a ruchu

pojazdow. Nalezy budować mostki i kładki dla pieszych'

WYkop.,, .w drogach vlinny b1,c wyposo"onó (obok barierek) w oświetlenie uruchamiane na

noc' 
^^-'^' '"in'e' hruó nznakowanv zsodnie hu drogow1'm i

Zajęty pas drogolły winien byó oznakowany zgodnie z przeplsaml o ruc

wymag ania ml' zar ządcy dro gi'

7.2. IJmocnienia ścian wykopów

Projelcuje się -'vy-kop5, ze ścianami pionołvymi, umacniani'mi' Do umacniania ścian

wykopów na|eŻy rtoró*ue bale drewniane grubośti o:mm (1ub wypraski stalorve) i stemple

drewniane o -łTmiara-ch w przekroju 20-20 cm'

Umocnienia Ścian nalLzy wytonaó jako pełne poziome' Elementy umocnień winny być

zabezpieczoneprzecllvpłi.'wamir,varunkÓwatmosferyczn1'chprzezza,,rr,pregnc.wanie'
Głębokośc wykopu , jaką można wykonaó bez deskowania rł'ynosi 1,0m Szalowanie

wy'kopów naieży wykonać śukcesyr'vnie, w miarę pogłębiania wykopu'

Umocnieni" *lil;' wystawaó minimum 15 cm powyzej terenu l' szczelnte do terenu

przylegac.

7 .3. Podłoża pod rurociągi

Z anallzy gruntów występujących na poziomie' posadowienia rurociągow- wynika, ze

rury układa ę moŻnabezpośrednio na gruntach rodzimych'

Ewentualne grunty 
- 

niónośne naleły wybrać, dając w ich miejsce podsypkę zwirowo-

piaszczystą i-' n'-o|^'ąaią rri'izknntl irl-b na ocicinka vod grurrtow1cil' w przypacii<u przebrania q'ykopu iub na ocicinkacii występowanta r

podŁożewykonaó ze Żw7tlJ, grubości warstwy 20cm'

7.4. Warstwa ochronna zasypu

-B- 1073 6. 1 999 grubość łvarst'łł1- ochronnej

ponad wierzch rurY.
ie z normą PN-86'ts-02480 p'3 mozna

lny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty"

clrobnoziarnistyumczli-"via-"vykonanie."varstwv"
m z wykoPu.
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ręcznie. Zagęszczenia materiału w obrębie

ach przewo dv, za pomocą lekkiego sprzętu'

szczenie do 9'7oń zmociyt-rkowanej war1ości

';;:TJ]irr.n miejscac,h. Zagęszczenie óo 9Oońzmociyfikowanej wańości Proctora'

Na poziomie ok. 0,3m nad *,.ą iut""y ułoŻyć taśmę lokalizacyjną z rłrtopioną wkładką

identyfi kac1'j ną staiorł'ą'

7.5. Zas;'pk_a wykopów

Z asvpkę łv1'kopow nalez5' lvy-kon;";''ą['
--'- 

J l-

- ręcznie w miejscach' gdzte \ĄT/Kopy

- rlechanicznieiam, gdzie wykcpy w le

Zasypkę taleŻy wykony-waó warstwa powinna byó taka'

aby po jĄ zigęszczeniu nie rvynosiła więcej j

- 15 cm dla piasków
- io cm dla gruntow spoistych 

kg o rozdzielanej płycie.

pód jezdniami' zasypkę tależy zagęścic

o cń zasypki ponizej poziomu spodu

Is:1,00'
cesywnie dęmontowaó umocnienia ścian

wykoPow.

8.

Na trasie projektołvanych prze-wodor'v łq'stępor'vać będą następujące skrzyzor'vania"

e z sieciąt przyłączami wodociągow)'mi'

. z kabiarni telekomunikac-'jn;''mi

. z kablami linii energetYcznel,

* z ciroganri powiatorłymi'

a cznyrni i teiekorlunikacyjnymi prac'e ziemne

6lE-O5125 - kable elektryczne i telefoniczne

i łrot o dfugości L:3m'

Przejścimipowia1o\ĄymiwykonaózgodniezdecyąąZtząduDrog
Powiatowy. 

'Pizejścia 
poprzeczne wyionaó metodą przewiertu lub

przecisku ił nnych'

ozamiarzeprzystąpieniadorobótziemnychWykonarł,cu*-i:i.1'|owiadomicinstytucje
złrządzając" ,ii.iunli uzbroje'i."-;oJ;-n"go WzyŻującego Się i zblizonego do

proj ektowanYch Przewociow
P r aceziemne pr ow ad'ić p o d nadzorem ic1r przed stawicieli'
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Przy* skrzyZo-vVal śó mniejszą niz

Ż,O m. od isiniejąc eilQcznie Pod

fachowym nadzote

W przypadku prowadzenia robót w pasie cirogowym, naleŻy uzyskac zgodę na zajęcie pasa

drogowego od jego zarządcy'

9.Svntetvcznedaneolł.arunkachrealizaciiinwestvcji

zy gra'wltacyjnych sprawdzić głębokość wyjŚó

posesji i uak1uairriÓ profiie pamiętając o

t5Omm)

W przypaclku braku możliwości techniczaych ivłączenia istniejącego przykanalika

grawitacyjnego (z uwagi na zagĘbienie) do projeklou'anej studni zaworowej należy

sk^ontakjować się z projek_tantem' 
o ścianach pionowych, odeskow ane. Przy

rodzaju gruntu i "waruŃcw -wodny-ch ściany

asa roboczego powinien być uporządkowany) a

i'Ć prowadzone zgodnie z obo-wiązu1ącymt
- i .Warunkami techni cznymi wykonania i

acj e ol^'te" '

Uve nie z PtzePisami
99 d1a prze-wodolł'

rzegać przepisórł' BIiP' a w szczegoiności

6.0Ż'2003r.(o, U. Nr 47, poz' 41) w sprawie

azowYch i rozbiorkowYch'

96

10.

stan jezdni przyr'vrócony do stanu pierwotnego

fax081' 444 63 5Ż
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11. Wskazówki i wvmagania eksploatacvine

W umowie z właścicielami podłączonych do sieci posesji na7eży umieśció wymagania dla

pr"y.j rno-unych ściekow zgodnió z normą PN -92lB-0I7 07 punkt 2'3'

padzuć:

t iru, popiołu i wydzielin 7'lu'ier4ęcych'

E o 'iiik ibi"'zy'y' kości' skorupy' gtfigony' wata'

pierze iĘ.
ŻstaĘchipry\nnychprotiu,któw,którewskutekshJegoskłatitłchcmic4ncgoiubtełryeratur,^

mo gĘby uszko dzić prx,eluo dy'

}Jalezil ra,wnieŻ Zdzfi&CZlC, Że dc kana1izacit nie -w_olno cdpro-;"aczać "łód 
deszczo-"i"'''ch'

nio rvo1no takze podłączac drenaŻu.' 1 1. _- -:: ---Ls ^_-*'_^li.^-',*rnh r^r7rqźa koszjv
Pozat}''m'Żev/prov/adzenlecoKanarl7aUjr}Ąr'UuiJ1.jy+v!.wYij.Jrar.-*^*.-*

eksploatacj l'kanaltzacji', o"ryrr".alni ścieków, to moze po*ódo*-uć problemy eksploatacyjne'

L!.

ieci podciśnieniowej''

likami i kolektorami podci śnieniorłrymi

stawcę techno1ogii'
ane Są Szeregowo'
rowej i pozostawic jako pętlę' bądź jako

w drugirł przypaciku obie końcowki

zń ezpie czy c naleŻy pr ze d wil go cią'

d) w rrriejscach przyszłego włączenia odgałęzieri pt-lzostalvic naiezy pętię o długości 1nr'

e)Uciętekoncowkikablazuwszena"Ieżyzabezp\eczycprzedzamoknięciem.

Kabelmonitoringovlydokana1tzaqlpodciśnienio-v;ejosymbolu:XzKSLI'uy
3x2,5o,6/1kvmusispełniacnastępującewymaganla]

I Napięcie:
Ż. K]asa eiętkości'

Rezvstancja z.vĘ':

4. Izolacja ż'vŁ.

). Kolor z1ł:

6 Ekrany:
1. P olvłoka $' e\łTlętrzrla:

I Bariera
przecirłlvi1 gocj on'a:
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Kazd,a dostawa kabla na Plac budowY

z dołączonym protokołem z pomiarow i badan'
winna posiadać atest producenta

Opis wykonał:

mgr inz' Mirosław Wnuk

kabla:

9 Pancerzę'. Pojedl.ncze druty stalowe oclmkowane, twarde, konstruKcJa

"tiEp"rąroio:gle 
optotu - pancer'opta o

T-ot*'i"it t va ocpo"'y na IrV oraz działanie środowisk

agresywnych: (oparf iv studzienkach zarvoronlrch);

Gnrbośó ścianki pou'łoki kabla minimrrm 1,8mm,

t0 Powłoka zewnętrzna:



CZTSC GRAFICZNA

i' Schernat ukłacu nap
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Profile podfuzne prze-wodółv pocciśnieniołvl'ch i tłoczni'ch
3. Posadowienie przewodow
7ałącznllł graflczne

- szczegoł studni zaworowej
- kana|izacja podciśnieniowa - szczegóły
- zab ezpieczenie kolrtĄi
- szczegcł monitoringu
- widok systemowego włączenia do istniejącej sieci podciśnieniow-ej
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Rys.6-7
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