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                                         OPIS   TECHNICZNY 
 
Do projektu budowlanego  Sowy - przyłącza  kanalizacji sanitarnej , gm. Pakosław. 
 
1.Wstęp 
1.1.Podstawa opracowania 
 
Przedmiotowy projekt budowlany budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Sowy  Gm. Pakosław został opracowany na zlecenie Urzędu  Gminy w Pakosławiu .                                             
Do opracowania wykorzystano: 
- Mapy sytuacyjne w skali 1: 1000 
- Wizja w terenie  
- Uzgodnienia międzybranŜowe 
- Obowiązujące normatywy i przepisy 
- Opinię o warunkach gruntowo – wodnych w Sowach. 
 
1.2  Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy przyłączy kanaliza- 
cji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi 
Sowy rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pakosławiu. 
 
Zakres opracowania: 
• Przyłącza kanalizacji sanitarnej  wykonane z rur PVC Ø160 - 92 szt. – 1931,00 m 
 
 
1.3 Warunki gruntowo-wodne 
 
Wg opinii o warunkach gruntowych sporządzonej dla celów posadowienia pompowni wynika, 
Ŝe budowa geologiczna podłoŜa jest zmienna i zaleŜy od lokalizacji otworów badawczych. 
W otworach zlokalizowanych w obrębie doliny rzeki Orlii pod  warstwą gleby i nasypów 
nawiercono utwory rzeczne, jako piaski drobne i średnie oraz lokalnie zastoiskowe – mułki 
( iły warstwowe i gliny pylaste ). 
Odmienną budowę geologiczną stwierdzono w otworach zlokalizowanych poza doliną. 
Nawiercono tutaj pod glebą lodowcowe utwory spoiste, jako gliny piaszczyste z lokalnymi 
domieszkami związków węglanu wapnia 
Stan  zagęszczenia gruntów niespoistych określono w oparciu o zachowanie się narzędzia  
zwierającego i przyjęto: 
               - do głębokości n1,0 m – jako  luŜne 
               - poniŜej 1,0 m – jako średnio zagęszczone. 
W/w badania geotechniczne wykonane dla potrzeb projektowania kanalizacji sanitarnej w m. 
Sowy gm  Pakosław pozwoliły na rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych panujących w 
podłoŜu rejonu projektowanej inwestycji. 
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Wykazały one, Ŝe pod względem gruntowym omawiane podłoŜe gruntowe zarówno w 
obrębie doliny rzeki Orlii oraz poza doliną charakteryzują się korzystnymi parametrami 
geotechnicznymi. 
Przepompownie ścieków i kanalizacja sanitarna oraz przyłącza posadowione zostaną w 
gruntach niespoistych, które zaliczono do warstw  geotechnicznych IIB i IIC. 
  - warstwa geotechniczna IIB – to piaski grube, wilgotne i mokre, średnio zagęszczone o 
                                                    stopniu zagęszczenia ID =0,50 
  - warstwa geotechniczna IIC – to piaski średnie, mokre, średnio zagęszczone o stopniu 
                                                    zagęszczenia  ID = 0,50 
Wodę gruntową w omawianym podłoŜu gruntowym nawiercono w otworach wykonanych w 
obrębie doliny Orlii oraz  wykonanych poza doliną. 
W obszarze doliny woda ta występuje w obrębie gruntów niespoistych – piaszczystych, 
stanowiących główną warstwę wodonośną o zwierciadle swobodnym na głębokości 0,8 do 
1,70 m. p.p.t 
Analiza poziomu zalegania wody gruntowej w utworach dolinowych wykazuje, Ŝe spływa 
ona  w kierunku rzeki Orlii. 
NaleŜy tu zaznaczyć, Ŝe badania terenowe prowadzono w okresie umiarkowanych warunków 
atmosferycznych. Zatem stan zalegania wody gruntowej w okresach nasilonych opadów 
atmosferycznych czy teŜ roztopów jesienno – wiosennych moŜe znacznie odbiegać od 
stwierdzonego w okresie badań terenowych. 
Tak więc warunki wodne na omawianym terenie są bardzo zróŜnicowane, dotycz to 
szczególnie terenów połoŜonych w rejonie doliny Orlii. 
W rejonie tym do obniŜenia  poziomu wody niezbędne będzie zastosowanie igłofiltrów. 
Bardziej korzystne pod względem warunków wodnych przedstawia się podłoŜe gruntowe 
poza dolina. 
Występująca tutaj  woda gruntowa nie będzie stanowić większych utrudnień w prowadzeniu 
prac ziemnych z uwagi na niewielką ilość oraz to, Ŝe będzie moŜliwe jej bezpośrednie 
wypompowanie z wykopu. 
Kategorię gruntu przyjęto III. 
 
 
 
1.4  Stan istniejący. 
 
Obecnie ścieki bytowo – gospodarcze z budynków mieszkalnych w wsi Sowy odprowadzane 
są do zbiorników bezodpływowych a z nich  wywoŜone przy uŜyciu wozów asenizacyjnych 
do istniejącej oczyszczalni ścieków w Pakosławiu. 
 
1.5 Uzbrojenie podziemne 
 
Na przedmiotowym terenie istnieje następujące uzbrojenie podziemne : 
- kable telefoniczne 
- kable energetyczne 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa 
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2.0 Opis rozwiązań projektowych.2.0 Opis rozwiązań projektowych.2.0 Opis rozwiązań projektowych.2.0 Opis rozwiązań projektowych. 
2.1 Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 
2.1.1Trasa przyłączy kanalizacji sanitarnej 
 
Trasę przebiegu przyłączy kanalizacji sanitarnej pokazano na planach  
sytuacyjnych w skali 1:1000 , rys. nr 1.1-1.3  
 
2.1.2 Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami : 
PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
(warunki techniczne wykonania).” 
Wykop pod projektowane przyłącza  kanalizacji sanitarnej przewidziano jako 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych obudową metalową. 
Wykonanie wykopów w pobliŜu istniejącego uzbrojenia – ręczne.  
 
2.1.3 PodłoŜa i podsypki 
 
Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%. 
Powierzchnia podłoŜa wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna 
z zaprojektowanym spadkiem. 
 
2.1.4 Rurociągi 
 
Przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PVC  Ø 160; SN 8  np. firmy Wavin ,Kaczmarek   
Po wykonaniu przyłącza poddać próbie szczelności. 
Spadki  przyłączy podano na mapach syt. – wys. 
Zestawienie przyłączy przedstawiono w tab. załącznik do niniejszej dokumentacji. 
      
2.1.5 Studzienki 
Na wszystkich przyłączach przewidziano studzienki z  PVC 425 z włazami Ŝeliwnymi D 400 .  
Studzienki kanalizacyjne na przyłączach wykonać wg. załączonego rysunku  nr 4 
Zestawienie przedmiotowych studzienek stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 
MontaŜ studni wykonać w suchym wykopie. 
 
 
2.1.6 Odwodnienie wykopów 
 
Ze względu na to, Ŝe wykop pod rurociag znajduje się w wodzie gruntowej i istnieje 
moŜliwość podniesienia się jej poziomu w wyniku zwiększonych opadów przewidziano 
odwodnienie wykopów zaprojektowano przy uŜyciu igłofiltrów, zapuszczonych na gł. 6,0 w 
odstępie 1,20m   
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2.1.7 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej. 
 
Przejście przyłączami kanalizacji sanitarnej, pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać 
metodą przecisku lub przekopem otwartym w zaleŜności od warunków jakie właściciel drogi 
przedstawił w uzgodnieniu. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej  zlokalizowane w pasie drogowym dróg powiatowych 5490P, 
5491P w m. Sowy pokazano na mapach syt.-wys. 
W związku z powyŜszym zgodnie  z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji nr 
48/UO/06 z dnia 21.11.2006 r. naleŜy: 
- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami. 
- odbudować po wykopach nawierzchnię wg. poniŜszej konstrukcji: 
         - warstwa wzmacniająca podłoŜe grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cenentem 
         - podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 
         - górna warstwa podbudowy grubości 5 cm z betonu asfaltowego 
         - między warstwą ścieralną , a górną warstwą podbudowy zastosować siatkę z 
            geowłókniny.  
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu 
wykopów i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych odcinków  
pasa drogowego. 
 
 
2.1.8 Roboty rozbiórkowe 
 
Rozbiórce podlegać będzie; 
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa   
- Istniejące utwardzenie na wjazdach do posesji 
 
2.1.9 Odtworzenie nawierzchni 
 
Odtworzeniu podlegać będzie : 
- nawierzchnia asfaltowa dróg powiatowych nr 5490P i 5491 w m. Sowy zgodnie z 
uzgodnieniem Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu nr PZD-5443b-92/06 z dnia 
21.11.2006 r. oraz nawierzchnia dróg gminnych w m. Sowy, a takŜe utwardzenia na 
wjazdach na posesje. 
 
2.1.10 Zasypanie  kanałów. 
 
Zasypanie gruntem  rodzimym wolnym od kamieni, aŜ do uzyskania zagęszczenia 90% wg. 
zmodyfikowanej   skali  Proctora. 
 
2.1.11 Obsypka. 
 
Obsypkę  przyłaczy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren, w 
bezpośredniej bliskości  rury nie powinna  przekraczać  10% nominalnej  średnicy rury. 



Obsypkę prowadzić do uzyskania strefy  ochronnej kanału tj. warstwy o grubości po 
zagęszczeniu co najmniej so cm ponad wierzch  rury dla rur PVC. 
Stopień  zagęszczenia Is = 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora. 
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2.1.12 Uwagi końcowe 
  
Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlano-montaŜowych cz. II. 
Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą. 
W razie wystąpienia innych warunków gruntowo-wodnych niŜ przedstawione w niniejszej 
dokumentacji i konieczności odwodnienia wykopów powiadomić autorów opracowania.  
                                                                                       opracował 
 
                                                                                      mgr inŜ. Edward Bąk 
 


