
OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania
W  zakres  opracowania  wchodzi  wykonanie  sieci  kanalizacji  deszczowej

grawitacyjnej,  zlokalizowanej  w  rejonie  ulicy  Wałbrzyskiej  w  Świebodzicach,  na
terenie działek o numerze ewidencyjnym 529/4,  530/6 obręb Nr 3 Śródmieście 
- budowa odcinka instalacji  kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm 
   PVC-U SN8 ok 54m

           - montaż studni kanalizacji deszczowej na załamaniach 425mm – 1 szt
           - przebudowa  studni chłonnej na studnię przelotową 425mm – 1 szt
           - przebudowa istniejącej studni murowanej – 1 szt
           - przebudowa istniejącego podłączenia kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
              deszczowe z terenu cmentarza do studni murowanej zlokalizowanej na terenie 
              działki nr 529/4,  530/6

2. Ogólna charakterystyka obiektu
Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowana jest obecnie sieć kanalizacji

deszczowej  kd160,  odprowadzająca  ścieki  deszczowe  (odwodnienie  z  dachu  oraz
drenaż)  wokół   budynku  zlokalizowanego  przy  cmentarzu  ul.  Wałbrzyskiej  w
Świebodzicach.  Istniejąca  sieć  odprowadza  ścieki  do  studni  chłonnej  na  terenie
działki  nr  529/4.  Roboty  kanalizacyjne  polegają  na  likwidacji  studni  chłonnej,
podłączenie  kanalizacji  deszczowej  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej
zlokalizowanej na terenie działki nr 530/6.

3. Sieć kanalizacji deszczowej
Położenie oraz układ wysokościowy terenu pozwala na odprowadzenie ścieków

deszczowych w układzie grawitacyjnym. 
Instalacje  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  za  pomocą  rur  i  kształtek

przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnętrznej z PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek  winylu)  ze  ścianą  litą  jednorodną  w  kolorze  pomarańczowym  o
połączeniach  kielichowych  z  uszczelką.  Przewidziano  rury  w  klasie  S  (klasa
sztywności obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34). 

Przewidziano demontaż istniejącej studni chłonnej.  W miejscu demontowanej
studni chłonnej należy posadowić studzienkę  nie włazową o średnicy 425mm.

Na  odcinku  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  rewizyjne  studnie
kanalizacyjne  jako  nie  włazowe  o  średnicy  wewnętrznej  Ø425mm,  z  włazem
żeliwnym w klasie B125. 

W  miejscu  wpięcia  instalacji  kanalizacji  deszczowej  należy  przebudować
istniejącą  studnię  murowaną  na  studnię  z  kręgów  betonowych.  Materiał  do
odtworzenia studni należy odzyskać z likwidowanej studni chłonnej.

W  okolicy  odtwarzanej  istniejącej  studni  zbiorczej  należy  przebudować
istniejące  podłączenie  instalacji  kanalizacji  odprowadzającej  wody  deszczowe  z
terenu cmentarza. Przebudowa polega na przysunięciu rury kanalizacji  deszczowej
blisko muru oraz prowadzenie rury pod ziemią do studzienki zbiorczej. 
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Roboty  ziemne  pod  ułożenie  przewodów  kanalizacyjnych  należy  wykonać
zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny być zabezpieczone przed
napływem  wód  opadowych,  odpowiednio  oznakowane  przed  dostępem  osób
postronnych,  z  zastosowaniem koniecznych kładek dla  pieszych.  Ręcznie wykonać
wykopy w rejonach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, z uwagi na
możliwość  jego  uszkodzenia  oraz  dla  zachowania  warunków  BHP,  a  także  w
miejscach, gdzie praca koparkami byłaby znacznie utrudniona.  Napotkane na trasie
przewody lub kable powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawstwo
wykopów  prowadzić  pod  nadzorem  użytkowników  poszczególnych  rodzajów
uzbrojenia.  Urobek  składać  od  strony  napływu  wody opadowej  do  wykopu.  Rury
kanalizacyjne  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  o  wysokości  ok.  0,15  m.
Następnie należy wykonać obsypkę rur aby zagwarantować dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wynosić 0,2m powyżej wierzchu rury. Nad rurą
należy  umieścić taśmę ostrzegawczą.  Pozostałą  część  wykopu wypełnić gruntem z
wykopu.

Po pozytywnej próbie szczelności oraz drożności kanalizacji należy prowadzić
zasypkę wykopów. Obsypkę, jak również grunt z odkładu należy starannie zagęścić,
po  uprzednim  zbadaniu  spadku  i  prostolinijności  kanału.  Warstwy  poza  obsypkę
ochronną  oraz  ponad  nią  do  powierzchni  terenu  lub  wymaganej  rzędnej  należy
wykonać  z  gruntu  odpowiednio  zagęszczonego.  Sposób  prowadzenia  kanalizacji
sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

4. Uwagi i zalecenia
- Wykonanie  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  należy  rozpocząć  od  dokładnego

rozpoznania  poziomu zagłębienia istniejących przewodów w miejscu wpięcia.
- Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z  „Warunki techniczne wykonania i

odbioru   sieci  kanalizacyjnych”   -  ZESZYT  9,   Wymagania  techniczne  „Cobrti
Instal”

- Całość  robót  instalacyjnych  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
branżowymi,  a  zwłaszcza  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i
odbioru robót budowlano – montażowych”

- Ręcznie  wykonać  wykopy  w  rejonach  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem
podziemnym,  z  uwagi  na  możliwość  jego  uszkodzenia  oraz  dla  zachowania
warunków BHP,  a  także w miejscach,  gdzie  praca koparkami byłaby znacznie
utrudniona.

- Napotkane  na  trasie  przewody  lub  kable  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem. Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi
zaleca  się  nałożenie  rury  ochronnej  dwudzielnej  o  długości  wynikającej  z
lokalizacji skrzyżowania.

- Realizacja  niniejszego  opracowania  nie  wymaga  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  ogłoszonym  w  Dz.  U.  Nr  120  z  dnia  23.06.2003
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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