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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest zewnętrzna instalacja wodociągowa, zewnętrzna instalacja 

kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej dla rozbudowy budynku 

dydaktycznego Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im Wincentego Pola w Lublinie 

o nowy segment mieszczący Centrum Nauk Medycznych przy ul. Choiny 2 w Lublinie. 

W zakres opracowania wchodzi: 

• zewnętrzna instalacja wodociągowa włączona do istniejącej za wodomierzem głównym 

w studzience wodomierzowej; 

• zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej włączona do istniejącej studzienki S1; 

• zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej włączona do istniejących studzienek D1 

i D8 oraz do projektowanej studzienki D7 na istniejącej kanalizacji; 

• budowa separatora ropopochodnych oraz zbiornika retencyjnego na istniejącej 

kanalizacji deszczowej, do czasowego gromadzenia wód opadowych. 

 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Wizja lokalna 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan., znak KT/4004/536/2021 z dnia 

24.06.2021r. 

• Opracowania branżowe, obowiązujące przepisy, Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL)  oraz  Polskie  Normy. 

• Wytyczne producentów w zakresie projektowanych instalacji 

 

3. WARUNKI TERENOWE I GRUNTOWE 

3.1. Warunki terenowe 

Inwestycja znajduje się w całości na terenie Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im 

Wincentego Pola w Lublinie przy ul. Choiny 2 w Lublinie. Teren jest ogrodzony. 

Trasa projektowanych rurociągów przebiega w istniejącym terenie zielonym porośniętym 

trawą, chodnikach i parkingach z kostki brukowej oraz pod zjazdem do podziemia. 

Teren inwestycji jest płaski o niewielkich różnicach wysokości. 

Na trasie projektowanych rurociągów nie występują drzewa lub krzewy. 

Istniejące uzbrojenie terenu kolidujące z projektowanym: kanalizacja deszczowa i sanitarna,  

kabel elektroenergetyczny. 

Projektowana nawierzchnia terenu: trawniki, chodniki, parkingi. 
 

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego 

Dla projektowanej inwestycji wykonano Opinię geotechniczną, zawierającą szczegółowe 

informacje dotyczące gruntu. 

Wierzchnią warstwę stanowią nasypów niekontrolowanych i starego humusu, których łączna 

miąższość wynosi ok. 1,7÷2,3 m. 

Poniżej znajdują się grunty lessowe: 

W stropie - deluwialne gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej, a głębiej eoliczne 

pyły, tzw. lessy typowe. Lessy typowe występują głównie o konsystencji twardoplastycznej i 

zwartej, jednak częściowo także w części południowej (punkty 1 i 3) jako plastyczne i 

miękkoplastyczne. Uplastycznione grunty zostały rozpoznane w punktach 1 oraz 3 na głębokości 
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ok. 7,0÷7,5 m p.p.t. Lessy na głębokości ok. 8,5÷9,0 m p.p.t. są przewarstwione plastycznymi 

glinami pylastymi (deluwia starsze), pod którymi ponownie występują lessy eoliczne (starsze). 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gruntowych znajdują się w Opinii 

geotechnicznej. 
W trakcie prac wiertniczych wykonanych w lipcu 2021 r., do maksymalnej głębokości 10,2 m 

p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Na podstawie Opinii Geotechnicznej przyjęto, że na terenie objętym opracowaniem 

występują proste warunki gruntowe, natomiast projektowany obiekt zalicza się do drugiej 

kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, o której mowa w Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Warunki gruntowo – wodne występujące w rejonie inwestycji są korzystne i pozwalają na 

bezpośrednie posadowienie rurociągów, w gruntach poniżej warstwy nasypowo - humusowej. 

W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, grunty te należy usunąć, 

a różnice poziomów wyrównać zagęszczonym piaskiem lub chudym betonem.  

Głębokość strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m. 
Ze względu na występowanie w podłożu gruntów eolicznych (lessowych), mogących 

wykazywać tendencje do osiadania zapadowego – zwraca się szczególną uwagę na zabezpieczenie 

przed wpływem wód pochodzenia atmosferycznego. Należy zachować staranną ochronę wykopów 

przed zamoczeniem lub zalaniem wodami atmosferycznymi bądź technologicznymi. W przypadku 

zalania wykopu wodą należy ją niezwłocznie odpompować, a naruszoną strukturę gruntu 

wymienić na podłoże o nie gorszych właściwościach od pierwotnych. 

 

3.4. Informacja o ochronie konserwatorskiej 

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

3.5. Oddziaływanie na środowisko i ludzi 

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronnie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania  na środowisko, a także 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)  inwestycja nie należy do 

rodzaju przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie zachodzi 

konieczność przeprowadzenia postępowania oceniającego oddziaływanie na środowisko. 

Podczas eksploatacji wodociąg oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa nie będą miały 

wpływu na inne działki, poza tymi przez które są prowadzony. 

Przy prawidłowej eksploatacji, projektowane rurociągi nie będą miały negatywnego 

odziaływania i nie będą powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników obiektów budowlanych. 

Podczas budowy gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z wymaganiami Ochrony 

Środowiska. 
 

3.6. Oddziaływanie górnicze 

Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar znajduje 

się poza granicami terenu górniczego. 

 

3.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

3.7.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu 

1. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w 
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wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

2. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” - Wymagania      

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3. 

3. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9. 

 

3.7.2. Informacja, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce 

lub działkach, na których został zaprojektowany 

W nawiązaniu do wyżej wymienionych przepisów prawa, obszar oddziaływania obiektu 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany: 

ul. Choiny 2 w Lublinie 

 

Obiekt położony na działkach o numerach ewidencyjnych:  

Jednostka ewidencyjna    0663301_1 Lublin 

Obręb ew.       0006 Czechówka Górna Kolonia 

Nr działki:    1/6 

 

4. OPIS ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

4.1. Opis rozwiązania 

Do istniejącego budynku jest doprowadzone przyłącze PE dn90. Na przyłączu znajduje się 

studzienka wodomierzowa z wodomierzem śrubowym „sensus” qn= 15 m3/h, DN 40. 

Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego wykonać w studzience 

wodomierzowej za zestawem wodomierzowym. 

W studzience jest zainstalowany wodomierz śrubowy do wody zimnej o średnicy DN 50 

i przepływie nominalnym Qn = 15,0 m3/h. Przed i za wodomierzem znajdują się zasuwy klinowe 

żeliwne DN 80. 

Szczegółowe rozwiązanie pokazano w części rysunkowej (rys. nr Z/7). 

Na wodociągu dn90 za zasuwą odcinającą zaprojektowano króciec kołnierzowy żeliwny 

DN 80, trójnik żeliwny DN 80/65 oraz zasuwę żeliwną kołnierzową długą DN 65. Połączenia z 

rurami PE – „kołnierze specjalne do rur PE zabezpieczone przed przesunięciem” DN/dn 80/90 

oraz DN/dn 65/75. Istniejące połączenie rurowe wymienić na nowe. 

Wodociąg zaprojektowano z rur PE-100 SDR 11, PN 16, typ 2 wg PAS 1075 o średnicy 

dn 75x6,8 mm. Rury w zwojach. Długość wodociągu 122,5 m. 

Połączenia rur i kształtek PE przez zgrzewanie doczołowe. Zmiany kierunku za pomocą 

ugięcia rur lub przez kolana do zgrzewania doczołowego. 

Przejście pod zjazdem do kondygnacji podziemnej istniejącego budynku wykonać 

przewiertem w stalowej grubościennej rurze ochronnej DN 150 zabezpieczonej przed korozją 

o długości 8,5 m. Końce rury ochronnej zabezpieczyć manszetami z EPDM z opaskami ze stali 

nierdzewnej (W2), wymiar 65x150 mm. Płozy z PEHD z rolkami, składające się z 7 elementów 

o wysokości 35 mm (nośność  200 kg/obwód), ilość obwodów 9. 

Budynek jest podpiwniczony. Wejście przyłącza do budynku na kondygnacji podziemnej. 

Przejście przez ścianę wykonać w rurze ochronnej PE-100 SDR 17, dn 110x6,6 mm. Przestrzeń 

między rurą przewodową i tuleją ochronną uszczelnić materiałem trwale plastycznym (np. Polkit 

lub Olkit) nie oddziałującym destruktywnie na ścianki rury. Dla zapewnienia szczelności 

przejścia od zewnątrz ściany zamontować bezciśnieniowe uszczelnienie gazo i wodoszczelne 

DN65 (uszczelnienie - EPDM, pierścień dociskowy - stal kwasoodporna 1.4307, opaska 

zaciskowa - stal nierdzewna (W2)). 

Połączenie rury PE z wewnętrzną instalacją wykonać nad posadzką, za pomocą złączki 

przejściowej PN 16 -  kolano przejściowe 90O z gwintem zewnętrznym – dn75x2”. 
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Materiały przeznaczone do kontaktu z wodą pitną muszą posiadać atest higieniczny PZH. 

Parametry zastosowanych materiałów na wodociągu: 

Rury wg PAS 1075 zgodne z normą: PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - „Systemy przewodów 

z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury”. 

Zasuwy o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim zamknięciem:  

• materiał: żeliwo sferoidalne min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą 

epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości warstwy 

min. 250 μm na zewnątrz i od wewnątrz; 

• ciśnienie min. PN 10 (1,0 MPa); 

• owiercenie kołnierzy zgodne z normą PN-EN 1092-2:1999; 

• wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno; 

• co najmniej z podwójne uszczelnienie oringowe; 

• klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powłoką z EPDM; 

• śruby mocujące korpus z pokrywą - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

Łączniki kołnierzowe i rurowe: 

• korpus + pierścienie z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 lub stali; 

• uszczelnienie elastomerowe EPDM; 

• zabezpieczenie antykorozyjne – żywica epoksydowa nakładana proszkowo o grubości 

warstwy min. 250 μm; 

• nakrętki oraz śruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie; 

• dopuszczalne ciśnienie robocze min. PN 10 (1,0 MPa). 

• dla łączników do rur PE wymagany jest element zabezpieczający przed wysunięciem 

wykonany z metalu stanowiący integralną część łącznika. 

 

4.2. Obliczenia sprawdzające wodomierza głównego 

Zestawienie punktów czerpalnych : 

Istniejący budynek: 

Punkt poboru 

Wypływ 
normatywny  

[dm3/s] 
Ilość    
[szt] 

Suma qn 
[dm3/s] 

zlewozmywak/zlew 0,14 5 0,70 

umywalka 0,14 38 5,32 

natrysk 0,30 5 1,50 

płuczka zbiornikowa 0,13 34 4,42 

pisuar 0,30 11 3,30 

Zawór czerpalny DN15 0,30 7 0,00 

  Suma: 15,24 
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Projektowany budynek: 

Punkt poboru 

Wypływ 
normatywny  

[dm3/s] 

Ilość    
[szt] 

Suma qn 
[dm3/s] 

zlewozmywak 0,14 9 1,26 

zlew 0,14 6 0,84 

zmywarka 0,15 1 0,15 

umywalka 0,14 68 9,52 

płuczka zbiornikowa 0,13 31 4,03 

pisuar 0,30 10 3,00 

Zawór czerpalny DN15 0,30 5 0,00 

  Suma: 18,80 
 

 

Maksymalny godzinowy pobór wody na cele bytowo-gospodarcze: 

projektowany budynek: 

qhmax = 0,682*(qn)
0,45 – 0,14           [dm3/s] 

qhmax = 0,682*(18,80)0,45 – 0,14 = 2,41 [dm3/s] = 8,69 [m3/h] 

 

maksymalny godzinowy pobór wody na cele p.poż. przy 2 działających hydrantach: 

qp.poż. = 2 * 1,0 = 2,0 dm3/s = 7,20 [m3/h] 

 

łącznie istniejący i projektowany budynek: 

Suma qn = qnistniej + qnnowy = 15,24 + 18,8 = 34,04 dm3/s 

qhmax = 1,7*(qn)
0,21 – 0,7           [dm3/s] 

qhmax = 1,7*(34,04)0,21 – 0,7 = 2,87 [dm3/s] = 10,32 [m3/h] 

 

pobór wody na cele p.poż. dla istniejącego oraz projektowanego budynku: 

 qp.poż. = 5,0 dm3/s = 18,0 [m3/h] 
 

Istniejący wodomierz śrubowy o średnicy DN 50 i przepływie Qn = 15,0 m3/h jest 

wystarczający dla istniejącego i projektowanego budynku. 

 
4.3. Obliczenia ciśnienia w instalacji wodociągowej w budynku 
 

1. Obliczenia hydrauliczne wody p.poż. - hydrant DN 25 

- rzędna linii ciśnień w sieci wodociągowej  243,00 m n.p.m. 

- rzędna 0,00 dla budynku   206,38 m n.p.m. 

- rzędna poziomu posadzki V piętra (+ 11,75 m) 218,13 m n.p.m. 

- rzędna zaworu hydrantowego (+1,35m) 219,48 m n.p.m. 
 

pw = 20 m H2O - ciśnienie wypływu na zaworze hydrantowym, 

Obliczenie strat ciśnienia: 

- spadek ciśnienia w istniejącym przyłączu PE dn90 0,25 m 

- spadek ciśnienia na istniejącym wodomierzu Qn=15 m3/h 0,20 m 
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- spadek ciśnienia na proj. wodociągu PE dn75 dla q=2,00 l/s 1,10 m 

- spadek ciśnienia na zaworze antyskażeniowym typ BA, DN50, Kvs=60 7,20 m 

- spadek ciśnienia na filtrze siatkowym DN 50, Kvs=40 0,32 m 

- spadek ciśnienia w instalacji wewnętrznej 2,00 m 

  --------- 

                                                                                                                    11,07 m  

Ciśnienie na zaworze hydrantowym: 

HHP = 243,00 – 219,48 – 11,07 = 12,45 < 20,0 m H2O 

Brakujące ciśnienie: 7,55 m H2O 

 
2. Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej 

- minimalne ciśnienie wypływu z baterii   10,0m 

- rzędna linii ciśnień w sieci wodociągowej  243,00 m n.p.m. 

- rzędna 0,00 dla budynku   206,38 m n.p.m. 

- rzędna poziomu posadzki V piętra (+ 11,75 m) 218,13 m n.p.m. 

Obliczenie strat ciśnienia: 

- spadek ciśnienia w istniejącym przyłączu PE dn90 0,25 m 

- spadek ciśnienia na istniejącym wodomierzu Qn=15 m3/h 0,20 m 

- spadek ciśnienia na proj. wodociągu PE dn75 dla q=2,41 l/s 1,54 m 

- spadek ciśnienia na zaworze antyskażeniowym typ BA, DN50, Kvs=60 7,50 m 

- spadek ciśnienia na filtrze siatkowym DN 50, Kvs=40 0,47 m 

- spadek ciśnienia na zaworze pierwszeństwa DN40, Kvs=43 0,41 m 

- spadek ciśnienia w instalacji wewnętrznej 8,00 m 

  --------- 

                                                                                                                    18,37 m 

- ciśnienie wypływu dla przyboru położonego najniekorzystniej 

       Hmin= 243,00 – (218,13 + 1,05) – 18,37 = 5,45 m  < 10,0 m 

Brakujące ciśnienie: 4,55 m H2O 

W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji wodociągowej na potrzeby bytowo-

gospodarcze oraz instalacji p.poż. dobrano zestaw hydroforowy o wydajności 2,4 dm3/s = 8,7 m3/h 

i wysokości podnoszenia 20 m H2O. 

 

4.4. Pomieszczenie pompowni p.poż. 

Dla projektowanego segmentu nie przewiduje się dodatkowego wodomierza jako 

podlicznika. 

Na wejściu wodociągu do  budynku zaprojektowano 2 zawory odcinające skośne 

DN 50 oraz filtr siatkowy DN 50. 

Ze względu na niedostateczne ciśnienie wody zaprojektowano zestaw pompowy do 

podnoszenia ciśnienia w instalacji bytowej oraz instalacji p.poż.. 

Zabezpieczenie przez skażeniem sieci wodociągowej realizowane będzie za pomocą 

Instalacja p.poż.  
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Ponieważ ciśnienie wody w sieci wodociągowej wynosi 1,6 MPa, dla rozbudowywanego 

budynku zaprojektowano zestaw pompowy podnoszący ciśnienie i pracujący na potrzeby bytowe 

oraz instalacji p.poż. Wydajność zestawu qn = 2,4 dm3/s, wysokość podnoszenia 20 m H2O. 

Przed i za urządzeniem zastosowano kulowe zawory odcinające DN 50. Dodatkowo na 

wypadek awarii przewidziano obejście zestawu z kulowym zaworem odcinającym DN 50. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA  z dnia 7.06.2010r instalacja hydrantowa została 

oddzielona od instalacji wody bytowo-gospodarczej za zestawem pompowym – zasada 

pierwszeństwa. Na odgałęzieniu do instalacji bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawór 

pierwszeństwa DN40. 

Na instalacji bytowej oraz instalacji przeciwpożarowej zaprojektowano zawory  

antyskażeniowe typ BA, DN 50. Sieć wodociągowa będzie zabezpieczona przed wtórnym 

zanieczyszczeniem wody zgodnie z normą PN-EN 1717:2003. Przed i za zastosowano kulowe 

zawory odcinające. 

Zestaw pompowy oraz armatura w pomieszczeniu pompowni p.poż. (według projektu 

instalacji wewnętrznych) pokazano na rys. Z/8. 

 

4.5. Dobór i sprawdzenie średnicy wodociągów 

 

Nazwa 
odcinka 

Typ rury Przepływ 
[dm³/s] 

Długość 
[m] 

Średnica 
[mm] 

Prędkość 
[m/s] 

Strata 
jedn 
[‰] 

Strata 
całk 

[mH2O] 

Istniej. przyłącze  
Przepływ bytowy 

HDPE 
dn 90x8,2 mm 

2,87 35 90x8,2 0,67 7,15 0,25 

Istniej. przyłącze  
Przepływ p.poż. 

HDPE 
dn 90x8,2 mm 

5,00 35 90x8,2 1,18 19,35 0,68 

Projekt. przyłącze  
Przepływ bytowy 

PE 100-RC 
dn 75x6,8 mm 

2,41 123 75x6,8 0,81 12,5 1,54 

 

4.6. Próby szczelności, odbiór 

Próba szczelności i odbiór robót według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Sieci Wodociągowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3, oraz normy 

PN-B-10725:1997. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia roboczego lecz nie 

mniej niż 1,0 MPa. Czas trwania próby 60 minut. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,0 

MPa po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem złącz. 

Przed włączeniem do czynnego wodociągu, projektowany rurociąg należy przepłukać czystą 

wodą wodociągową, a następnie zdezynfekować. Dezynfekcję przewodów wykonać przy użyciu 

roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualną normą. Po 48 godz. przewody poddać 

intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego 

odcinka wodociągu. 

 

5. OPIS ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

5.1. Opis rozwiązania 

Z projektowanego segmentu odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze oraz 

technologiczne z zaplecza kuchennego w części gastronomicznej. 

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelką 

dwuwargową, wykonanych z PVC-U ze ścianką litą według PN-EN 1401:2009. Rury typu 

ciężkiego klasy S – SN 8 (SDR34). Kształtki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S. 

Średnica kanału głównego: Φ 200x5,9, długość 115,1 m 

Średnica przykanalików: Φ 160x4,7. długość L = 8,3 + 11,6 + 8,3 + 8,4 = 36,6 m. 

Przejście pod zjazdem do kondygnacji podziemnej istniejącego budynku wykonać 
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przewiertem w stalowej grubościennej rurze ochronnej DN 300 zabezpieczonej przed korozją 

o długości 8,5 m. Końce rury ochronnej zabezpieczyć manszetami z EPDM z opaskami ze stali 

nierdzewnej (W2), wymiar 200x300 mm. Płozy z PEHD z rolkami, składające się z 10 

elementów o wysokości 40 mm (nośność  300 kg/obwód), ilość obwodów 9. 

Przejścia kanałów Φ 160 przez ściany fundamentowe zabezpieczyć rurą ochronną stalową 

grubościenną zabezpieczoną antykorozyjnie o średnicy Φ200 i długości 0,8 m. 

 

5.2. Separator tłuszczu 

Na odpływie z urządzeń sanitarnych części gastronomicznej zaprojektowano separator 

tłuszczu o przepływie nominalnym 3,0 l/s. Pojemność osadnika  350 dm3. 

Korpus wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych. 

Urządzenie zgodne z normą PN EN 1825-1. Właz o średnicy 620mm z pokrywą z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, przykręcana. 

Zasada działania separatora tłuszczów zintegrowanego z osadnikami opiera na zjawisku 

grawitacyjnej flotacji i sedymentacji zanieczyszczeń w ściekach. Cząstki tłuszczu, ze względu na 

swój ciężar właściwy mniejszy od wody gromadzą się na jej powierzchni w formie kożucha i 

zostają tam zmagazynowane do czasu odpompowania. Inne stałe zanieczyszczenia organiczne 

cięższe od wody sedymentują i gromadzą się na dnie urządzenia. Specjalna budowa wlotu i 

wylotu ze zbiornika wymusza odpowiedni przepływ ścieków oraz nie pozwala na wydostawanie 

się z niego zanieczyszczeń. 

Odpowietrzenie przez instalację wewnętrzną ponad dach budynku. 

Separator zlokalizowano w chodniku. Ze względu na zagłębienie separatora,  zastosować  

„adapter do rury wznoszącej” oraz rurą trzonową (wznosząca) korugowaną PP Φ 600. 

Zwieńczenie – teleskopowy adapter PP ϕ600, oraz właz żeliwny B125, według PN-EN 124. Pod 

włazem zastosować betonowy pierścień odciążający. 

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających 

ścieków. Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku. 

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora. 

 

5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studnie wykonać z kręgów betonowych DN 1200 z felcem. 

Złącza kręgów uszczelnione gumowymi uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR 

lub EPDM spełniającymi wymagania normy EN 681-1.Wykonanie studzienki zgodnie z normą 

PN-EN 1917 „Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym”. 
Wykonanie studzienek zgodnie z wymaganiami MPWiK w Lublinie. 
 

Podstawowe wymagania: 

Dennice jednorodne prefabrykowane z kinetą i przejściami szczelnymi dostosowanymi 

do materiału budowanego kanału. 

We wszystkich przypadkach przejść rury przez ścianę studzienek stosować „przejście 

szczelne systemowe” odpowiednie dla danej średnicy rury. 

Promień kinety w komorach 1,5 – 5 D kanału dopływowego. 

Komin włazowy nie może przekraczać długości 0,5 m (łącznie z włazem i płytą stropową). 

Pomiędzy włazem a płytą stropową stosować żelbetowy pierścień regulacyjny grubości 

min. 6 cm, 

Dno powinno mieć półki po obu stronach kanału z nachyleniem 3%-5% do środka 

studzienki, o szerokości min 0,50m po stronie włazu i 0,30m po stronie przeciwnej, na 

wysokości 2/3 kanału odpływowego, 

Kręgi z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi żeliwnymi lub klamry stalowe w 

otulinie z PE. Stopnie włazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 
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maks. 0,3 m między osiami. 

Studzienki zwieńczyć zwężką żelbetową, pod warunkiem uzyskania wysokości komory 

roboczej minimum 2,0 m lub płytą pokrywową typu ciężkiego kl. D400. 

Pierścienie regulacyjne pod włazy żelbetowe, beton min. C35/45. 

Ściany projektowanych studzienek zabezpieczyć od zewnątrz powłoką bitumiczną. 
 

Podstawowe minimalne wymagania materiałowe dla studzienek: 

• kręgi prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 (B45), odpornego na siarczany 

• maksymalny stosunek w/c: 0,45, 

• beton o stopniu wodoszczelności  odpowiadającym W8, 

• minimalna zawartość cementu 340 kg/m3, 

• kręgi wykonane z betonu o wysokiej odporności na: 

- agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej – klasa min. XA2, 

- agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania – klasa  XF4, 

 - korozję spowodowaną chlorkami – klasa XD3, 

 - korozja spowodowana karbonatyzacją - klasa XF4, 

• grubość otuliny nie mniejsza niż 40 mm, 

• nasiąkliwość nie większa od 5 %, 

• grubość otuliny zbrojenia nie mniejsza niż 40 mm. 
 

Podstawowe wymagania dla włazów: 

•   włazy żeliwne, zatrzaskowe lub ryglowe okrągłe 600, klasy D400 (jezdnie, parkingi) 

lub B125 (chodniki i trawniki), zabezpieczone antykorozyjnie, 

•   włazy bez osadnika zanieczyszczeń i bez wentylacji, 

•  wysokość korpusu min. 115 mm, szerokość kołnierza korpusu min. 40 mm, 

• zewnętrzna średnica kołnierza minimum 700 mm, 

•   włazy z wkładką amortyzacyjną trwale zamocowana w pokrywie lub korpusie. 
 

Dopływy przykanalików do studzienek S3 i S5 wykonać jako kaskadowe wewnętrzne. 

Wykonanie odcinka pionowego z rur polietylenowych zgrzewanych, ciśnieniowych 160 

o sztywności SN8. 
 

Studzienki posadowić na płycie fundamentowej z betonu C12/15 o grubości 10-15 cm, 

średnica min. 20 cm większa niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę wykonać na 

podsypce z dobrze zagęszczalnego gruntu sypkiego np. żwir, pospółka lub piasek (wskaźnik 

uziarnienia U  5), który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98. Moduł 

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla podłoża nie może być większy od 2,2. 

Studzienki obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę zagęszczać warstwami 

o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie (20-30cm). Wskaźnik zagęszczenia obsypki 

jak dla rurociągów. 

Obsypanie studzienek wykonać po wyschnięciu spoin i izolacji. 

Studzienki łączyć z rurociągami za pomocą krótkich odcinków rur (o długości ok. 0,5 m). 

 

5.4. Próba szczelności, odbiór kanalizacji 

Po zakończeniu robót montażowych przewody i studzienki poddać badaniom w zakresie 

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próbę szczelności oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. 

Zeszyt 9, sierpień 2003r. Szczelność przewodów i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnić 

utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa 
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(0,1 bar) i większe niż 50 kPa, licząc od wierzchu rury. 

Próba jest pozytywna jeżeli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza 

dla powierzchni zwilżonej 0,2 l/m2 dla przewodów ze studzienkami włazowymi. 

Po próbie szczelności wykonać przegląd kanałów kamerą. 

 

6. OPIS ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

6.1. Opis rozwiązania 

Do kanalizacji deszczowej będą odprowadzane ścieki opadowe z dachu oraz parkingów dla 

projektowanego segmentu. 

Projektowaną kanalizację deszczową jest podzielono na 3 części: 

1. Odwodnienie dachu projektowanego budynku oraz parkingu od strony południowej 

z odprowadzeniem ścieków do istniejącej studzienki D1. Na parkingu zaprojektowano 

2 betonowe wpusty ściekowe z osadnikiem. 

2. Odwodnienie dachu projektowanego budynku od strony północnej z odprowadzeniem 

ścieków do istniejącej studzienki D8 oraz projektowanej studzienki D7 na istniejącym 

kanale deszczowym. 

3. Separator ropopochodnych oraz zbiornik retencyjny na kanale zbiorczym DN 400 

zbierającym ścieki opadowe z całej działki. 
 

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki betonowe DN 1200 oraz studzienki 

PP ϕ425. 

Rury spustowe z dachu wyposażyć w czyszczaki. 

Ze względu na zmianę wysokości nawierzchni wokół projektowanego budynku, należy 

dostosować (podnieść) poziom włazów studzienek D1 i D8 do terenu projektowanego. 

 

6.2. Rurociągi 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelką dwuwargową, 

wykonanych z PVC-U ze ścianką litą według PN-EN 1401:2009. Rury typu ciężkiego klasy S – 

SN 8 (SDR34). Stosować kształtki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S. 
 

Długość projektowanych kanałów: 

Ø315x5,9 L= 48,3 + 39,3 = 87,6 m. 

Ø200x5,9 L= 10,3 m. 

Ø160x4,7 L= 4,9+5,7+4,3+4,3+6,1+2,5+15,5+7,4+5,4+5,5+5,2 = 66,8 m. 

 

6.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe 

Studzienki betonowe według punktu 5.3. 

 

6.4. Studzienki PP ϕ425 

Studzienki ϕ425 z PP zgodnie z normami PN-EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011: 

- Kineta z PP – kielichy połączeniowe dla rur gładkich PVC z uszczelkami. 

- Trzon studzienki stanowi rura korugowana PP bez kielicha, SN 4. 

- Zwieńczenie - rura teleskopowa PVC-U ϕ425 z włazem żeliwnym B125 (w trawniku), 

według PN-EN 124. 

- przyłącza powyżej kinety wykonać za pomocą wkładki „in situ” 
 

Studzienki D8 i D9 zakończyć pokrywą betonową ok. 60 cm poniżej poziomu terenu. 
 

Podłoże pod studzienkami zastąpić warstwą 10 cm dobrze zagęszczalnego gruntu sypkiego 

(wskaźnik uziarnienia U  5), który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98. 
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Studzienki obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę zagęszczać 
warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 

nie może być mniejszy od Is=0,95. 

Studzienki łączyć z rurociągami za pomocą krótkich odcinków rur (o długości ok. 0,5 m). 

 

6.5. Wpusty deszczowe 

Na projektowanym parkingu zastosowano 2 wpusty deszczowe wykonane z gotowych 

elementów betonowych o średnicy 0,5m, z osadnikiem, dostosowane do obciążenia D400. 

Prefabrykaty wykonywane z betonu kruszywowego klasy C35/45 metodą wibrowania. 

Głębokość wpustu Hp=130 cm, głębokość osadnika 87 cm. Przyłącze Φ150. 

Wpust żeliwny jest osadzony na oddylatowanej od osadnika płycie żelbetowej (symbol 

PPW-96/48) na pierścieniu fundamentowym z  betonu klasy C16/20. 

Przyjęto wpust deszczowy uliczny żeliwny klasy D-400 z pełnym kołnierzem wg normy 

PN-EN 124, wymiary w rzucie 620x420 mm. Kraty wpustów z zawiasami i ryglem. 

Grunt pod podstawą wpustu zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego niż 0.98, moduł 

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla podłoża nie może być większy od 2,2. 

Wymagania dla wpustów zgodnie z normami PN-EN 1917 i PN-EN 124. 

Montaż wpustów według wymagań jak dla studni betonowych oraz wytycznych producenta. 

 

6.6. Obliczenia ilości deszczu 

Obliczenie przepływu miarodajnego wód deszczowych ze zlewni: 

Q = F x  x J x   [dm3/s] 
gdzie: 

współczynnik opóźnienia   φ = 1,0 

natężenie deszczu miarodajnego J = 300 dm3/s·ha 

powierzchnia zlewni:   F  [m2] 

współczynnik spływu:   
 

l.p. rodz. pole zlewni wsp.y j.natęż.deszcz qd=J*A*y/10000 

  naw. A [m2] [--] J[dm3/s*ha] qd  [dm3/s] 

1 dach 2 388 1,00 300 71,64 

2 parking 2 792 0,80 300 67,01 

3 parking płyty 538 0,25 300 4,04 

4 chodniki 1 212 0,80 300 29,09 

5 trawnik  7909    

  SumaA [m2]= 14839     171,77 
 
 

Przepływu miarodajny wód deszczowych z terenu działki wynosi: Q = 171,77 [dm3/s] 
 

6.7. Dobór regulatora przepływu 

Powierzchnia zlewni dla nieruchomości: F = 14,839 ha 

Maksymalna ilość deszczu, którą można odprowadzić do kanalizacji miejskiej z całej 

nieruchomości (przy  współczynniku spływu ψ = 0,4 i natężeniu deszczu q = 84 l/s*ha, zgodnie 

z warunkami MPWiK): 

     qmax = 14,839 * 0,4 * 84 = 49,86 dm3/s 

Łączna ilość wód opadowych: q = 171,77 dm3/s  > 49,86 dm3/s 
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W celu ograniczenia przepływu ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej 

zaprojektowano „stożkowy regulator przepływu”. 

Ograniczenie przepływu do 50,0 dm3/s, przy wysokości piętrzenia wody 2,7 m. 

Materiał: stal nierdzewna typu 304. 

Średnica wylotu:  DN = 400 mm. 

W załącznikach znajduje się karta doboru regulatora. 

Regulator zamontować w projektowanym żelbetowym zbiorniku retencyjnym, na kanale 

odpływowym Φ400. Regulator montować do ściany zbiornika za pomocą kotew do betonu ze 

stali nierdzewnej. Połączenie kołnierza regulatora ze ścianą zbiornika uszczelnić np. silikonem. 

 

6.8. Obliczenie przepustowości istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej 

Średnica przyłącza:  DN 400 

Spadek: i = 0,3 % 
 

Nazwa  odcinka Przepływ 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰] 

Średnica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 

[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Przyłącze DN 400 50 3 400x11,7 49,8 0,9 120,1 1,08 

 

Maksymalna przepustowość ścieków opadowych przez istniejące przyłącze DN 400 wynosi 

120,1 dm3/s i jest większa niż przepływ obliczeniowy 50 dm3/s. 

 

6.9. Separator substancji ropopochodnych 

Ilość ścieków opadowych do doboru separatora: QSEPnom = 171,8 dm3/s 

W celu oczyszczenia ścieków opadowych wprowadzanych do kanalizacji deszczowej 

dobrano lamelowy separator ropopochodnych klasy I (stężenie substancji ropopochodnych na 

odpływie kształtuje się poniżej 5 mg/l) wg normy PN 858, zintegrowany z osadnikiem i by-

passem 10-krotnym, o przepływie nominalnym 20,0 l/s i maksymalnym 271,0 l/s. Zbiornik 

żelbetowy z dnem monolitycznym, wykonany z kręgów DN 2000. Pojemność czynna osadnika 

5435 dm3. Średnica wlotu Φ400. 

Montaż separatora na istniejącym kanale Φ400. Roboty przełączeniowe wykonać podczas 

bezdeszczowej pogody lub przepompowywać ścieki. 

UWAGA: ze względu na lokalizację wlot i wylot ze zbiornika są usytuowane względem 

siebie pod kątem 900. 

Parametry separatora zgodnie z załączoną kartą doboru. Dodatkowo na separatorze 

zastosować komin włazowy betonowy DN1000 z włazem żeliwnym Φ600 klasy D400. 

Wlot do zbiornika wyposażony jest w deflektor dopływu. W zbiorniku znajduje się wkład 

lamelowy umieszczony w stalowej obudowie połączonej z zasyfonowaną rurą odpływową. Rura 

odpływowa wyposażona jest w zamknięcie pływakowe, które działa automatycznie 

uniemożliwiając odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie 

przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy. 

By-pass zabezpiecza urządzenie przed wypłukiwaniem uprzednio odseparowanych 

substancji w czasie deszczów nawalnych. Zabezpieczenie urządzenia jest uzyskiwane przez 

skierowanie przepływu przekraczającego przepływ nominalny na kanał by-passu. 

Wykonanie separatora zgodnie z normą PN EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003. 

Montaż, rozruch separatora i eksploatacja separatora zgodnie z DTR dostarczaną przez 

producenta oraz obowiązującymi przepisami praw. 

Oczyszczone ścieki w separatorze w zakresie odprowadzania zawiesiny mineralnej oraz 

substancji ropopochodnych odpowiadają wytycznym „Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
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ziemi, oraz w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” Dz.U. 

2014 poz. 1800 oraz normy PN EN 858. 
 

Eksploatacja separatora 

Zgodnie z par. 23.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U. z dnia 18.11.2014 poz. 

1800, prace serwisowe separatora, polegające na przeglądzie i czyszczeniu, powinny być 

przeprowadzane co najmniej co 6 miesięcy, zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez 

producenta. 

Obowiązek właściwej eksploatacji separatora spoczywa na właścicielu. Opróżnianie i 

wywóz powstałych zanieczyszczeń w separatorze i osadniku mogą wykonywać tylko 

uprawnione do tego firmy specjalistyczne. Należy zawrzeć umowę serwisową. 

W przypadku niestosowania urządzenia alarmowego należy czyścić separator najpóźniej po 

osiągnięciu 85% pojemności zbiornika. Odstępy między poszczególnymi opróżnieniami 

powinny być krótsze w przypadku przekraczania pojemności zbiornika separatora. 

Podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych opróżnić separator, sprawdzić i oczyścić 

filtr, sprawdzić pracę pływaka oraz pozostałe elementy pod kątem poprawnego działania i 

ewentualnych uszkodzeń. Po wykonaniu tych czynności separator napełnić świeżą wodą. 
 

6.10. Zbiornik retencyjny wody opadowej 

Do obliczenia pojemności zbiornika retencyjnego przyjęto: 

Czas trwania deszczu obliczeniowego [min]:   15 

Natężenie deszczu miarodajnego     q = 300 l/s*ha 

Maksymalna ilość wody opadowej z terenu posesji:  qdeszcz =   171,8 dm3/s 

Maksymalna ilość deszczu odprowadzana przez regulator 

przepływu do kan. miejskiej:      qmax =       49,9 dm3/s 

Nadwyżka ścieków do zagospodarowania na terenie działki: 

    qz = 171,8 – 49,9 = 121,9 dm3/s 

Ilość ścieków do zagospodarowania na posesji przy trwającym 15 minut wynosi: 

  VD = 121,9 dm3/s x 15 x 60 / 1000   = 110,0 m3 

W czasie napełniania zbiornika, będzie przyrastał poziom wody w zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej. Przyjęto maksymalne wypełnienie zbiornika, rur i studzienek do poziomu 

203,80 m n.p.m., gdzie poziom terenu przy zbiorniku wynosi 205,56 m n.p.m. 
 

Ilość wody, która będzie czasowo zatrzymana w instalacji 

zewnętrznej (kanały oraz studzienki)  VINST. = 12,0 (studnie) + 16,3 (kanały) = 28,3 m3 

Wymagana minimalna pojemność zbiornika wody: 

  VZB-min = VD - VINST. = 110,0 – 28,3 = 81,4 m3 

Dobrana  pojemność zbiorników retencyjnych VZBIOR = 45 * 2 = 90, m3 > 81,4 m3 

 

W celu zagospodarowania wód opadowych, zaprojektowano 2 zbiorniki retencyjne o 

pojemności całkowitej 90,0 m3. Zastosowano 2 prefabrykowane zbiorniki żelbetowe (według 

załączonej karty doboru) każdy o pojemności 45 m3 i wymiarach zewnętrznych (LxSxH) = 

6,36x3,36x2,75 m.  

Montaż zbiorników według wytycznych producenta. 

Na zbiornikach zastosować kominy włazowe betonowe DN1000 z włazem żeliwnym Φ600 

klasy D400. W ścianach zbiornika zamontować stopnie złazowe. 

Wymagania materiałowe dla zbiornika jak dla studzienek kanalizacyjnych. 

W kominach włazowych lub stropie zbiornika zamontować kominek wentylacyjny 

wyprowadzony ponad poziom terenu (rura wywiewna żeliwna DN 100 wyprowadzona w 

trawniku na wysokość min 50 cm). 
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Przejścia przez ściany zbiornika wykonane w wytwórni jako szczelne systemowe. 

 

7. ROBOTY ZIEMNE I TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUR Z PE i PVC 

Prace ziemne wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a także według norm PN-B 

10736:1999 oraz PN-EN 1610. 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykopy wykonywać mechanicznie. W miejscu występowania kolidującego uzbrojenia 

terenu wykopy prowadzić ręcznie (min 2,0m od osi skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

Humus zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. Zdjęty humus należy 

składować w regularnych pryzmach na składowisku przyobiektowym w celu późniejszego 

wykorzystania. 

Przewody układać na podłożu odwodnionym, w temperaturach od 5OC do 30OC.  

Przewody układać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości min 90 cm, o ścianach 

pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach umocnionych 

za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w 

układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umożliwiać jego sukcesywne podnoszenie lub 

demontaż od dołu w miarę wykonywania zasypki. Szalowanie ścian wykopu prowadzić w miarę 

jego pogłębiania. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Odkład 

urobku w odległości co najmniej 60 cm od krawędzi wykopu. 

Wodociąg układać na głębokości zapewniającej przykrycie gruntem minimum 1,6 m 

nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725.  

Rury układać na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak żeby podparcie ich było jednolite. 

Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni 

lub innego materiału łamanego. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku 

ułożenia przewodów. W przypadku występowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu można 

zrezygnować z podsypki. 

Po ułożeniu rur dokonać zasypu rurociągu składający się z dwóch warstw: 

- obsypki (warstwa ochronna rury); 

- zasypki wypełniającej do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 

1. Wykonanie obsypki z wyjątkiem odcinków na złączach. 

2. Po próbie szczelności wykonanie obsypki w miejscach połączeń. 

3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowania 

i rozpór ścian wykopu. 

Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypkę stosować 

piasek sypki drobno- i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczanie prowadzić z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić rur. Obsypka musi być starannie ubita 

po obu stronach przewodu. Podczas prac należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne 

jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwą piasku. 

Na warstwie obsypki tj. około 30 cm nad wierzchem rury  ułożyć wzdłuż wodociągu taśmę 

ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego. 

Po wykonaniu obsypki można zasypywać wykop: 
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- pod jezdniami – piaskiem średnioziarnistym grupy G1 lub G2 wg PN-ENV 1046 (wymiana 

gruntu), zagęścić do Is=1,00 SPD do głębokości 1,2m, a poniżej Is = 0,98 SPD; 

- pod chodnikami – piaskiem średnioziarnistym grupy G1 lub G2 wg PN-ENV 1046 (wymiana 

gruntu), zagęścić do Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora); 

- w terenie zielonym – zasypka gruntem rodzimym pochodzącym z wykopu bez kamieni, gliny 

i innych zanieczyszczeń (pod warunkiem, że jest to grunt grupy co najmniej G3 lub G4), 

zagęścić do Is >= 0,95 SPD. 

Stopień zagęszczenia podlega odbiorowi technicznemu. 

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego, a w terenie poza zakresem 

projektu drogowego odtworzyć istniejącą nawierzchnię z podbudową. 

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

8. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 

Istniejące uzbrojenie terenu kolidujące z projektowanym: kanalizacja deszczowa i sanitarna,  

kabel elektroenergetyczny. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników 

urządzeń podziemnych. 

Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zlokalizować, odkopać 

sposobem ręcznym (w odległości min 2,0m od skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i wykonać zabezpieczenia występujących kolizji z zachowaniem stref 

bezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi właściciela uzbrojenia. Zabezpieczenia te 

podlegają odbiorowi przez zarządcę kolidującej infrastruktury. 

Zachowywać obowiązujące odległości minimalne od istniejącego uzbrojenia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

9. UWAGI 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 

z późniejszymi zmianami. 

W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych 

producentów i stosować się do obowiązujących przepisów. 

Roboty wykonać stosując się do wytycznych ujętych w opracowaniach: 

•  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” - Wymagania      

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3. 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania      

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9. 

• „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej” – wydanie MPWiK, styczeń 2019 

• Wytyczne montażu producentów zastosowanych materiałów. 

Po zakończeniu robót montażowych w terenie zlecić do służb geodezyjnych wykonanie 

inwentaryzacji rurociągów. 

            Opracował 

        mgr inż. Ireneusz Jeleniewski 
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ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

20-816 Lublin, ul. Choiny 2
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PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ



Węzeł

Rzędna terenu istniej. [m n.p.m.]

Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]

Rzędna dna kanału [m n.p.m.]

Zagłębienie dna [m]

Długość [m] / Spadek [%]

Materiał

Odległość [m]

Opis terenu istniejącego

poziom por. 190,00 m n.p.m.

PROFIL PODŁUŻNY

skala 1:100/1:200

KANALIZACJI SANITARNEJ

ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
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PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

- PRZYKANALIKI

- PRZYKANALIKI



Węzeł

Rzędna terenu istniej. [m n.p.m.]

Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]

Rzędna dna kanału [m n.p.m.]

Zagłębienie dna [m]

Długość [m] / Spadek [%]

Materiał

Odległość [m]

Opis terenu istniejącego

poziom por. 195,00 m n.p.m.

PROFIL PODŁUŻNY

skala 1:100/1:200
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

20-816 Lublin, ul. Choiny 2

działka nr 1/6 , obręb nr 0006
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mgr inż. LUB/0291/POOS/12Ireneusz Jeleniewski

mgr inż.
Adam Tymosiak

     1:100

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Węzeł

Rzędna terenu istniej. [m n.p.m.]

Rzędna dna kanału [m n.p.m.]

Zagłębienie dna [m]

Długość [m] / Spadek [%]

Materiał

Odległość [m]
Opis terenu istniejącego

poziom por. 190,00 m n.p.m.
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PROFIL PODŁUŻNY

SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

skala 1:100/1:200
i ZBIORNIKI RETENCYJNE

SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH i ZBIORNIKI RETENCYJNE



5. 3.

7.

2.8.4. 6.

WYSZCZEGÓLNIENIEPOZ. CHARAKTERYSTYKA

1
2
3
4
5
6
7
8

Rura przewodowa PE dn90

Kołnierz spec. do rur PE, zabezpieczony przed przesunięciem DN/dn 80/90

Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa kołnierzowa długa DN 80  L=280mm

Zwężka dwukołnierzowa - żeliwo sferoidalne DN 80/50  L=100mm
Kształtka montażowo - demontażowa kołnierzowa DN50  L=100mm

7.

Wodomierz przemysłowy SENSUS DN 50 Qn=15 m3/h  L=270mm

Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa kołnierzowa krótka DN 80  L=180mm

Kołnierz do rur PE DN/dn 80/90

5. 3.

7.

2.8.4. 6.

7.

1.
1.

właz żeliwny
Ø600

żeliwne
stopnie złazowe

200

11
5

24
2

44

P2.

P6.

P3.

P5. P4. P7.

JEDN.WYSZCZEGÓLNIENIEPOZ. CHARAKTERYSTYKA ILOŚĆ

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7 szt.

Rura przewodowa PE-100 RC dn75x6,8 mm SDR 11 PN 16 -mb
Rura ochronna PE wypełniona materiałem uszczelniającym mb

Kołnierz spec. do rur PE, zabezpieczony przed przesunięciem DN/dn 80/90   PN10

1Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa kołnierzowa długa DN 65   PN10
1
1

szt.
szt.
szt.
szt.

Króciec dwukołnierzowy - żeliwo sferoidalne DN 80   L=250mm
1
1

Trójnik kołnierzowy - żeliwo sferoidalne DN 80/65  PN10

              Dokładną wysokość bloków podporowych domierzyć na budowie

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

dn160x9,5   SDR 17

Kołnierz spec. do rur PE, zabezpieczony przed przesunięciem DN/dn 65/75   PN10

P1.

UWAGA: Pod zasuwami wykonać bloki podporowe betonowe o wym. 25x12xh=~28cm

203,07

203,40

205,93

~3
3

PRZEKRÓJ A-A STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

RZUT STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
INWENTARYZACJA      skala 1:25

INWENTARYZACJA      skala 1:25

A A

1.
1.

RZUT STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
PROJEKTOWANE ZMIANY    skala 1:25

0,5

bloki podporowe

ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
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RZUTY I PRZEKRÓJ
STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
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POMPOWNIA P.POŻ.

Projektowana zewnętrzna
instalacja kanalizacji sanitarnejProjektowana zewnętrzna

instalacja wodociągowa

Zasuwa burzowa DN160 typ 1
z samoczynną klapą zwrotną
blokadą ręczną i rewizją

rura karbowana PP Ø400
z włazem żeliwnym A15
dno z deklem 10 cm poniżej rury

obudowa zasuwy

PE 100RC SDR 11
Dn 75x6,8mm

instalacja bytowa:

zawór pierwszeństwa DN40
zawory kulowe DN50 -2 szt.

instalacja p.poż.

do instalacji p.poż. Ø50

Układ pomiarowy - zakres 1-5 l/s
z przepływomierzem dla pomp p.poż.

Wpust żel.

Rurę Ø110wyprowadzić
ok. 10 cm nad posadzkę

Dn100

Z/8

1:50

P.T.

ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

O CENTRUM NAUK MEDYCZNYCH

20-816 Lublin, ul. Choiny 2

działka nr 1/6 , obręb nr 0006

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

mgr inż. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociąg. i kanalizacyjnych

mgr inż. Adam Tymosiak
nr ewid. 458/Lb/2001
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociąg. i kanaliz., cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

RZUT KONDYGNACJI
PODZIEMNEJ    1:50
POMPOWNIA  P.POŻ.

POMPOWNIA  P.POŻ.



- wymiary podano w mm.
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- dla kanału Ø400 min. szerokość wykopu wynosi 1,1 m
- dla głębokości wykopu > 4,0 m min. szerokość wynosi 1,0 m

PRZEKRÓJ WYKOPÓW
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ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
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ZEWNĘTRZNE INSTALACAJE SANITARNE

mgr inż. LUB/0291/POOS/12Ireneusz Jeleniewski

Plansza podziału działki ze względu na rodzaj nawierzchni

mgr inż.
Adam Tymosiak
















