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1 Dane ogólne 

Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod –Warszawa Sp. z o.o. 

Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 

na realizację prac projektowych pn.  

„Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, w 

ramach których należy wykonać projekt remontu rurociągu tłocznego ścieków 

oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.  

Niniejszy projekt wykonawczy poprzedzał projekt budowlany (zgłoszeniowy) i w 

stosunku do niego nie wprowadzono istotnych zmian. 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu rurociągu 

tłocznego ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. 

Remont przewodu tłocznego obejmuje renowację powierzchni wewnętrznej rurociągu  

na całej długości tj. ok.13 km (od oczyszczalni do zrzutu ścieków do odbiornika), na 

niewielkim odcinku wymianę rurociągu oraz remont lub przebudowę komór i studzienek na 

trasie przewodu. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- ogólną charakterystykę stanu istniejącego przygotowaną na podstawie 

dokumentacji archiwalnej, ekspertyz, wizji lokalnej i oceny teoretycznej stanu 

technicznego rurociągu, 

- wskazanie technologii renowacji wewnętrznej powierzchni rurociągu, 

- rozwiązania uszczelnienia komór i przebudowy studzienek na trasie w celu 

wyeliminowania infiltracji wód gruntowych do komór wraz z wymianą armatury. 

Uzyskanie zgody właścicieli gruntów, po których będzie prowadzona inwestycja jest po 

stronie Inwestora.  

2 Materiały wykorzystane w opracowaniu 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
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- Projekt budowlany (zgłoszeniowy) – sierpień 2011- CDM Sp. z o.o. i Biprowod – 

Warszawa Sp. z o.o. 

- Zgody właścicieli działek 

- Dokumentacja archiwalna kolektora. 

- Mapa z profilem kanału tłocznego ścieków oczyszczonych – stan archiwalny. 

- „Koncepcja renowacji kanału tłocznego ścieków oczyszczonych” opracowane przez 

konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod – Warszawa Sp. z o.o. 

- „Ekspertyza rurociągu kanału tłocznego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni 

miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim do rzeki Wolbórki” opracowane przez  

„WB Bogdan Wrzeszcz - Usługi Projektowe Nadzory i Rzeczoznawstwo” 

ul. Rudnickiego 3/36,  97-300 Piotrków Trybunalski, maj 2008 r. 

- Pozwolenie wodno-prawne RS-I.6341.10.11 na wykonanie remontu ruroc. napow. 

3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Omawiany rurociąg tłoczny jest obiektem liniowym, a jego trasa licząca 12958 m 

przebiega przez tereny miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Sulejowa i gminy Wolborz.  

Projekt docelowo przewidywał budowę drugiego równolegle pracującego kolektora, 

jednakże do tej pory drugi przewód nie został zbudowany.  

Rurociąg tłoczny ułożony jest na głębokości od 2,1 do 2,5 m, miejscami do 3,5 m od 

osi przewodu, zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu. 

Na pionowych załamaniach terenu przy zmianie spadków w najniższych punktach 

wykonane są odwadniaki - 21 szt., a w najwyższych punktach - odpowietrzniki - 21 szt.  

(w tym w studzienkach 19 szt.). Na trasie kolektora zlokalizowane są cztery komory zasuw 

Dn800 i osiem komór zasuw Dn600.  

W okresie realizacji przewodu tłocznego (w latach 70) wzdłuż całej trasy, w terenach 

zadrzewionych, została wykonana przecinka w kilkumetrowym pasie. Obecnie w dużym 

stopniu teren ten ponownie jest porośnięty różnego rodzaju roślinnością. 

Początek rurociągu tłocznego to budynek przepompowni wysokich ciśnień 

zlokalizowany po wschodniej stronie oczyszczalni ścieków dla miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. Po przekroczeniu górą rzeki Strawy (wg dokumentacji archiwalnej przejście 

pierwotnie planowano wykonać pod dnem) dwoma równoległymi rurociągami stalowymi  

o średnicy ø600 mm dalszy odcinek stanowi pojedyncza nitka rurociągu stalowego St3S  

o średnicy ø800 mm z izolacją Z02 przebiegająca wschodnim skrajem terenów miasta. 

Przed przejściem ul. Podole, rurociąg biegnie u podstawy zachodniej skarpy laguny 

osadowej nr 1, a za ul. Podole po wschodnim skraju laguny osadowej nr 2, kierując się  

na północ do ulicy Kleszcz. Wzdłuż ul. Kleszcz rurociąg jest ułożony po jej wschodniej 
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stronie w poboczu drogi dochodząc do ul. Sulejowskiej, którą przekracza po wschodniej 

stronie jej skrzyżowania z ulicami Kleszcz i Daleką w km 2 + 552 do 2 + 633. Następnie 

wzdłuż ul. Dalekiej skręcając pod kątem 100o w kierunku północno – zachodnim i kolejno 

północnym, aby dojść do wschodniej skarpy zbiornika wodnego Bugaj, do pasa określonego 

nazwami ulic Żeglarska i Bursztynowa, aby po gruntach częściowo prywatnych dojść do  

ul. Wierzejskiej po zachodniej stronie jej skrzyżowania z ul. Jeziorną km 4 + 543, skręcając 

wzdłuż ul. Wierzejskiej w kierunku północno – wschodnim. Wzdłuż ul. Wierzejskiej rurociąg 

zlokalizowany jest po jej południowej stronie, by przekraczając ulice Zawiłą i Strzelniczą oraz 

krzyżując się z gazociągiem wysokiego ciśnienia o średnicy ø350 mm, skręcić na skraju lasu 

w kierunku północnym przekraczając ul. Wierzejską w km 4 + 995. Od ul. Wierzejskiej 

rurociąg biegnie duktem leśnym a następnie przekraczając przyleśną drogę będącą 

przedłużeniem ul. W. Witosa skręca lekko w kierunku północno – wschodnim w kierunku 

zabudowań dawnej wsi Meszcze. Trasa rurociągu przebiega po zachodniej stronie  

ul. W. Witosa i po przekroczeniu ul. M. Rataja na działce nr 55 skręca w kierunku północno – 

wschodnim przecinając ul. W. Witosa w km 6 + 300 przy narożniku lasu. Przed ul. Zakole 

skręca w kierunku północnym a po przejściu przez ul. Łąkową ponownie skręca w kierunku 

północno – wschodnim i równolegle do ul. Wolborskiej w odległości od niej o ok.140 m 

podąża w kierunku trasy S–8. Biegnąc przy trasie S–8 w km ok. 9 + 060 przekracza granicę 

miasta Piotrkowa i gminy Wolborz.  

Wzdłuż trasy S–8 przebiega trasa rurociągu, w odległości ok. 35 m od jej zewnętrznej 

krawędzi wschodniej jezdni. Trasa w terenie leśnym za linią energetyczną WN (110 kV)  

w odległości od jej rzutu o 3÷7 m na wschód. 

W km 9 + 841 do 9 + 930 rurociąg przechodzi pod trasą S–8 skręcając pod kątem 

prostym na północny zachód, omijając od północy rezerwat przyrody „Dęby w Meszczach”. 

Po ok. 450 m od trasy S–8 rurociąg skręca na północ, w kierunku zachodniego skraju wsi 

Proszenie przecinając drogę prowadzącą od motelu Polichno do Moszczenicy i drogę przez 

wieś Proszenie, by po ok. 130 m skręcić w kierunku północno–wschodnim w kierunku 

zabudowań wsi Psary Lechawa. Po przekroczeniu drogi Proszenie – Psary Lechawa  

w odległości od niej o ok. 120 m rurociąg tłoczny przekracza pod kątem prostym wodociąg  

o średnicy ø1600 mm Sulejów – Łódź by po dalszych ok. 160m skręcić na wschód i po 

kolejnych ok. 100 m zakończyć się wylotem do rowu otwartego odprowadzającego ścieki  

oczyszczone do rzeki Goleszanki, a dalej Moszczanki i Wolborki. Wylot rurociągu tłocznego 

znajduje się na km 12 + 958 od pompowni w oczyszczalni ścieków. 

 

Newralgiczne punkty na rurociągu tłocznym to: 
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- skrzyżowanie z rzeką Strawą – pierwotnie projektowane przejście pod dnem 

wykonano ostatecznie jako przejście górą na estakadzie dwoma rurociągami 

stalowymi ø600 mm z węzłami zasuw po obu stronach rzeki długość przejścia  

od km 0 + 025 do 0 + 045, 

- skrzyżowanie z ulicą Sulejowską, 

- skrzyżowanie z gazociągiem wysokoprężnym ø300 Piotrków – Końskie w rejonie  

ul. Wierzejskiej bez zabezpieczeń, 

- przejście przez Sulejowski Park Krajobrazowy, 

- skrzyżowanie z gazociągiem wysokoprężnym ø300 mm Śląsk – Warszawa w km 9 

+ 800. Przejście pod gazociągiem ułożonym na głębokości 1,5 m zabezpieczonym 

podczas robót rurą ochronną długości 20 m, 

- skrzyżowanie z drogą S–8 w rurze ochronnej stalowej ø1200 mm wprowadzonej 

metodą przewiertu. Komory na końcach rury w odległości po 19 m od osi drogi, 

- skrzyżowanie z wodociągiem ø1600 mm Sulejów – Łódź, 

- skrzyżowanie z liniami wysokiego napięcia 110kV i 30kV, 

- skrzyżowanie z liniami telekomunikacji międzymiastowej, 

- skrzyżowanie z drogami lokalnymi wykonywano bez specjalnych obudów rurociągu. 

Obecnie jest realizowana rozbudowa drogi krajowej S–8. W ramach tej rozbudowy na 

odcinku 142 m, ze względu na przejście dla zwierząt, rurociąg będzie wymieniony na nowy z 

tworzywa zagłębiony ok. 6 m pod terenem. 

Ponadto przed prostopadłym przejściem rurociągu przed S–8 projektuje się drogę serwisową 

DS 12. W ramach projektu przebudowy drogi przewód tłoczny na odcinku 14 m będzie ujęty 

w rurę osłonową dwudzielną. Przed i za rurą projektowane są studnie D 2,5 m. 

4 Charakterystyka techniczna rurociągu i jego uzbrojenie 

Przepustowość rurociągu tłocznego wynosi Qmax= 2500 m3/h przy ciśnieniu pomp 

około 0,5 MPa. Różnica wysokości między najwyższym punktem i punktem tłoczenia wynosi  

ok. 22 m. Różnica wysokości między wylotem i punktem początkowym tłoczenia wynosi  

ok. 20 m. Przewód tłoczny wykonany jest z rur stalowych ze szwem wg PN/H-74244  

o średnicy ø813x11 i długości 12 m, bądź 6-8 m.  Rury były zabezpieczane przed korozją 

fabrycznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką z włókna szklanego. 

Uzbrojenie przewodu tłocznego: 

Na przewodzie tłocznym Dn800 i Dn600 usytuowane są komory zasuw, studzienki 

odwadniające i studzienki odpowietrzające. Ich lokalizację pokazano na załączonym planie 

sytuacyjnym (rys. 2) oraz na mapach zasadniczych. 
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4.1 Komory zasuw 

Istniejące komory zasuw zostały zaprojektowane pod kątem możliwości wykonania 

przepinek między zrealizowanym przewodem a przewidywanym docelowo do realizacji 

drugim równoległym ciągiem. Z uwagi na fakt, że drugi przewód nie został wykonany funkcja 

zasuw na przewodzie polega na umożliwieniu spuszczania mniejszej ilości ścieków w 

przypadku zaistnienia konieczności odwadniania przewodu.  

Komory zasuw znajdują się na rurociągach Dn 600 (8szt.) w tym: 

- 4 szt. tuż za budynkiem pompowni wysokich ciśnień na terenie oczyszczalni, 

- 4 szt. tuż po przekroczeniu górą rzeki Strawy, 

oraz na rurociągu Dn 800 (4 szt.) w tym: 

- 1 szt. przed zlikwidowanym torowiskiem kolejki wąskotorowej Piotrków – Sulejów  

w km 2 + 464, 

- 1 szt. po przekroczeniu ul. Sulejowskiej w km 2 + 590 – komora oznaczona na 

mapie zasadniczej założonej w 1978 r., nieodnaleziona w trakcie przeprowadzonej 

wizji lokalnej z udziałem Eksploatatora; wcześniejsze  próby odnalezienia komory 

(podejmowane przez Eksploatatora) także kończyły się niepowodzeniem, 

- 2 szt. w rejonie pierwotnie planowanego wylotu do rowu w km 11 + 360 z czego  

1 szt. ulokowana na boczniku kończącym się wylotem do rowu, 

Komory zasuw wykonane są w konstrukcji żelbetowej: ściany i dno wylewane, płyty 

stropowe prefabrykowane. Wymiary wewnętrzne komór są następujące: 

- 1,9 x 2,5 x 2,1 m – komory na rurociągach Dn 600, 

- 2,7 x 2,2 x 2,6 m – komory na rurociągu Dn 800. 

W komorach zainstalowane są zasuwy klinowe Dn 600 lub Dn 800 typu 002 według 

katalogu AP (produkcji Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce). Przewidziano ręczne 

otwieranie i zamykanie zasuw. W stropach komór (bezpośrednio ponad zasuwami) 

zamontowane zostały skrzynki uliczne umożliwiające nasadzenie klucza z powierzchni 

terenu. Większość komór posiada stropy wyniesione ponad powierzchnię terenu  

(ok. 15÷20 cm) – dotyczy 4 szt. komór zlokalizowanych tuż po przejściu rurociągu ponad 

rzeką Strawą oraz 2 szt. komór w rejonie pierwotnie planowanego wylotu do rowu. Wierzch 

stropów komór zlokalizowanych na terenie oczyszczalni został zrównany z terenem 

natomiast komora w rejonie ulicy Sulejowskiej zagłębiona jest w terenie i dostęp do niej 

odbywa się poprzez komin włazowy Dn 800 z włazem Dn 600 typu ciężkiego. Zejście do 

komór umożliwiają stopnie złazowe wykonane z wygiętych prętów zbrojeniowych. Obecnie w 

większości komór znajduje się woda gruntowa przenikająca przez ściany lub przez 
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nieszczelne przejścia rurociągu przez ściany. Istniejące uszczelnienie przejść rurociągu 

przez ściany komór stanowi sznur smołowany asfaltem.  

4.2 Studzienki odwadniające  

Zadaniem układu odwodniającego jest odwodnienie rurociągu w przypadku jego 

awarii lub remontu. Łączna ilość odwadniaków to 21 szt. (w tym 2 szt. na odejściach od 

rurociągów Dn 600 tuż po przejściu rurociągów ponad rzeką Strawą). 

 Odwodnienie rurociągu odbywa się poprzez spust ścieków do studzienek betonowych 

D1,2m, z których mogą być odpompowywane pompą przenośną. Odpływ ścieków z 

głównego przewodu do studzienki odbywa się przewodem stalowym Dn300 o długości  

ok. 1m. Na tym odcinku jest zainstalowana ziemna zasuwa klinowa Dn300 owalna. 

Otwieranie i zamykanie zasuwy realizowane jest z powierzchni terenu poprzez kolumnę 

teleskopową z zamontowaną skrzynką uliczną. 

 Studzienki są wykonane z typowych kręgów betonowych D1,2m. Wysokość studni 

wynosi ok. 2÷2,5 m. 

 Nieszczelności i zniszczenie techniczne betonu spowodowały, że w większości 

studzienek znajduje się woda gruntowa. Studzienki przykryte są włazami typu ciężkiego bądź 

pokrywami betonowymi (żeliwne zostały skradzione). Zejście do studzienek odbywa się za 

pomocą stopni złazowych wykonanych z wygiętych prętów zbrojeniowych. Większość 

studzienek (zlokalizowanych w terenie) posiada stropy wyniesione ponad powierzchnię 

terenu. Występują też studzienki, których wierzch zrównany jest z terenem lub znajduję się 

poniżej jego powierzchni. 

4.3  Studzienki odpowietrzające 

Odpowietrzanie rurociągu odbywa się za pomocą zaworów odpowietrzających Dn 80 

zainstalowanych na króćcach Dn80 wspawanych w rurociąg. Przed odpowietrznikami 

zainstalowane są kurki bezdławikowe Dn 80 bądź zawory grzybkowe Dn 80. Odpowietrzniki 

kat AP–5/III, mają za zadanie zapobiegać i tłumić uderzenia hydrauliczne tzw. tarany 

powietrzne. Większość odpowietrzeń ulokowana jest w studzienkach betonowych D1,4 m  

o wysokości czynnej ok. 2 m – dotyczy 19 szt. zainstalowanych na rurociągu Dn 800. Zejście 

do studzienek odbywa się za pomocą stopni złazowych wykonanych z wygiętych prętów 

zbrojeniowych. Pozostałe 2 szt. zaworów odpowietrzających zainstalowane są na 

równoległych rurociągach Dn 600 w miejscu ich przejścia ponad korytem rzeki Strawy. 

Zestawy odpowietrzające osłonięte są tu stalowymi kręgami wykonanymi z rury przewodowej 

i przykryte pokrywami z blachy (jednej pokrywy brakuje). Większość studzienek 

(zlokalizowanych w terenie) posiada stropy wyniesione ponad powierzchnię terenu. 
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Występują też studzienki, których wierzch zrównany jest z terenem lub znajduje się poniżej 

jego powierzchni. 

5 Ocena stanu technicznego rurociągu tłocznego  

Ocenę stanu technicznego rurociągu dokonano na etapie weryfikacji projektowej. 

Należy zaznaczyć, że bez możliwości dostępu do wszystkich spawów na obwodzie rurociągu 

(jest ich od 2000 do 3000 szt.) od wewnątrz (po opróżnieniu i oczyszczeniu) i z zewnątrz (po 

odkopaniu) ocena stanu przewodu nie jest jednoznaczna. 

Jednak zgodnie z przyjętymi przez UDT zasadami obliczania wytrzymałości rur  

z uwzględnieniem stopnia ich zużycia, dokonano teoretycznego obliczenia grubości ścianek 

rury uwzględniając okres eksploatacji, tolerancję fabrycznego wykonania rur i zabezpieczeń 

antykorozyjnych oraz tolerancję wykonania spawów. Ocena została potwierdzona 

występującymi dotychczas awariami rurociągu, które nastąpiły w miejscach spawów 

rurociągu, szczególnie w miejscach zmiany położenia przewodu w pionie i poziomie oraz na 

połączeniach kołnierzowo - śrubowych. Awarie wystąpiły na odcinku gdzie ciśnienie w 

rurociągu jest stosunkowo największe.  

Przed renowacją przewodu, po opróżnieniu i wyczyszczeniu będzie wykonany 

monitoring, który pozwoli określić stan techniczny ścian wewnętrznych rurociągu. Jednakże 

stan spawów i korozji zewnętrznej nie będzie możliwy do oceny. 

6 Zakres prac remontowych  

6.1 Informacje wstępne  

Remont rurociągu tłocznego polegać będzie na ułożeniu na wewnętrznych ściankach 

przewodu ściśle przylegającej warstwy uszczelniająco - wzmacniającej. 

Remont komór zasuw, studzienek odwadniających i odpowietrzających będzie polegał na 

wymianie armatury oraz remoncie budowlanym bądź przebudowie tych obiektów.  Planuje 

się, że w czasie remontu kolektora ulokowane będą tu stanowiska remontowe rurociągu.  

Dwa równoległe stalowe rurociągi Dn600 ułożone od pompowni wysokich z przejściem 

ponad korytem rzeki Strawy do ostatniej komory z zasuwą Dn600 (po wschodniej stronie 

rzeki) zostaną wymienione na nowe. Stanowią one wraz z ośmioma komorami zasuw Dn600 

układ nazwany ”węzłem przełączeniowym Dn600”. 
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6.2 Remont komór zasuw 

6.2.1 Remont budowlany komór zasuw dn 600 

 
Komory zasuw Dn 600 są to żelbetowe komory podziemne o wymiarach wewnętrznych 2,2 x 

1,9 i wysokości ok. 2,0 m. Komory są całkowicie zagłębione w gruncie tylko płyty 

przykrywające są całkowicie lub częściowo odsłonięte. Na terenie oczyszczalni 

zlokalizowane są 4 komory a następne 4 znajdują się poza ogrodzeniem oczyszczalni po 

drugiej stronie rzeki Strawy. Konstrukcja komór żelbetowa monolityczna tylko strop w postaci 

płyt żelbetowych prefabrykowanych z zatopionym włazem żeliwnym. Od zewnątrz według 

dokumentacji archiwalnej wykonano izolację „ciężką” osłoniętą ścianką dociskową z cegły gr. 

6 cm. Pomimo tego w większości komór znajduje się woda która napłynęła do środka 

prawdopodobnie przez nieszczelne ściany i dno oraz nieszczelne przejścia rurociągów. W 

komorach tych przewiduje się całkowitą wymianę armatury i rurociągów wewnątrz i zewnątrz 

komór co będzie wymagało ich odkopania. Z tych względów planuje się remont komór od 

wewnątrz oraz wymianę izolacji ścian od zewnątrz. 

Zakres prac remontowych budowlanych 

 Szczegółowy zakres prac oraz ich kolejność podano na rys. 046/B/PW/12 

Komory po wypompowaniu wody i wykonaniu prac wstępnych i demontażowych wymagają 

naprawy i uszczelnienia od wewnątrz i zewnątrz według następującej technologii:  

 Uszczelnienie i naprawa ścian i posadzki komory od wewnątrz: 

- na styku ściany z podłożem, ściany ze ścianą, oraz w miejscach gdzie występują 

rysy i pęknięcia należy wykonać iniekcję uszczelniającą, elastyczną, 

dwuskładnikową żywicą poliuretanową, żywica reaguje w kontakcie z wilgocią, 

następuje spienienie i zatrzymanie wycieku, 

- usunąć mechanicznie wszelkie naloty i wykwity, zalecane jest piaskowanie 

powierzchni lub zmycie wodą pod ciśnieniem 400 bar, 

- odsłonięte zbrojenie oczyścić i zabezpieczyć preparatem przed korozją, 

- ubytki w podłożu, bruzdy należy uzupełnić zaprawą szybkowiążącą z dodatkiem 

emulsji w ilości 20% do wody zarobowej, 

- na styku posadzki ze ścianą należy wykonać fasetę o promieniu 4-6 cm z zaprawy 

z dodatkiem emulsji w ilości 20% do wody zarobowej, 

- całość powierzchni zagruntować, 

- nałożyć mineralny, krystalizujący szlam uszczelniający w trzech warstwach, (szlam 

posiada odporność na wodę napierającą od zewnątrz do 13 bar) 
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- nałożyć dwie warstwy elastycznej, dwuskładnikowej zaprawy hydroizolacyjnej na 

łączną grubość 2 mm, 

- na izolacji poziomej należy wykonać ochronę izolacji w postaci betonu ochronnego 

o grubości min. 4 cm. 

 Uszczelnienie przejścia rur przez ściany komór : 

- po demontażu rur istniejących należy dokładnie oczyścić wewnętrzne powierzchnie 

otworów a następnie wyrównać zaprawą szybkowiążącą jak dla ścian. Otwór po 

naprawie powinien mieć kształt koła 

- po założeniu nowych rurociągów i osiowym ich usytuowaniu względem otworów w 

ścianie przejścia należy uszczelnić łańcuchami uszczelniającymi odpowiednio 

dobranymi do wielkości uszczelnienia 

- od zewnątrz przejście wypełnić pianką poliuretanową 

 Wymiana i uszczelnienie płyt przykrywających komory : 

- ściany komór wymagają obniżenia ( skucia) do poziomu uwzględniającego poziom 

nowej drogi po stronie oczyszczalni oraz do poziomu istn. terenu po drugiej stronie 

rzeki 

- ze względu na znaczną degradację betonu istniejących płyt narażonych na 

działanie wody i mrozu projektuje się ich całkowitą wymianę na nowe również 

żelbetowe, prefabrykowane. Ponieważ planuje się wykorzystanie zdjętych płyt 

do umocnienia skarpy przy filarach należy je zabezpieczyć aby nie uległy 

zniszczeniu. 

-  styki płyt wypełnić kitem trwale plastycznym oraz dodatkowo zakleić taśmą 

dylatacyjną pokrytą i klejoną klejem epoksydowym. 

- od góry izolacja płyt dyspersją asfaltowo kauczukową. 

  Izolacja ścian komór od zewnątrz: 

- rozebranie zewnętrznej ścianki dociskowej oraz oczyszczenie ściany ze starej 

izolacji. 

- wykonanie laminatu z masy bitumicznej zbrojonego tkaniną z włókna szklanego 

- zabezpieczenie laminatu folią profilowaną z PEHD. 

6.2.2 Remont budowlany komór zasuw dn 800 
 

Komory zasuw Dn 800 są to żelbetowe komory podziemne o wymiarach wewnętrznych 2,2 x 

2,75 i wysokości ok. 2,2 – 2,5 m. Komory są całkowicie zagłębione w gruncie tylko płyty 

przykrywające są całkowicie lub częściowo odsłonięte. Wszystkie komory - 4 szt. 

zlokalizowane są poza terenem oczyszczalni. Konstrukcja komór żelbetowa, monolityczna 

tylko strop w postaci płyt żelbetowych prefabrykowanych z zatopionym włazem żeliwnym. Od 
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zewnątrz według dokumentacji archiwalnej wykonano izolację „ciężką” osłoniętą ścianką 

dociskową z cegły gr. 6 cm. Pomimo tego w większości komór znajduje się woda która 

napłynęła do środka prawdopodobnie przez nieszczelne ściany i dno oraz nieszczelne 

przejścia rurociągów. W komorach tych przewiduje się całkowitą wymianę armatury oraz 

wewnętrzny odcinek rurociągu. Z tych względów komory nie będą odkopywane. Planuje się 

remont komór oraz uszczelnienie od wewnątrz. 

Zakres prac remontowych budowlanych 

 Szczegółowy zakres prac oraz ich kolejność podano na rys. 046/B/PW/13 

Komory po wypompowaniu wody i wykonaniu prac wstępnych i demontażowych wymagają 

naprawy i uszczelnienia od wewnątrz według następującej technologii:  

 Uszczelnienie i naprawa ścian i posadzki komory od wewnątrz: 

- na styku ściany z podłożem, ściany ze ścianą, ściany ze stropem oraz w miejscach 

gdzie występują rysy i pęknięcia należy wykonać iniekcję uszczelniającą, 

elastyczną, dwuskładnikową żywicą poliuretanową, żywica reaguje w kontakcie z 

wilgocią, następuje spienienie i zatrzymanie wycieku, 

- usunąć mechanicznie wszelkie naloty i wykwity, zalecane jest piaskowanie 

powierzchni lub zmycie wodą pod ciśnieniem 400 bar, 

- odsłonięte zbrojenie oczyścić i zabezpieczyć preparatem przed korozją, 

- ubytki w podłożu, bruzdy należy uzupełnić zaprawą szybkowiążącą z dodatkiem 

emulsji w ilości 20% do wody zarobowej, 

- na styku posadzki ze ścianą należy wykonać fasetę o promieniu 4-6 cm z zaprawy 

z dodatkiem emulsji w ilości 20% do wody zarobowej, 

- całość powierzchni zagruntować, 

- nałożyć mineralny, krystalizujący szlam uszczelniający w trzech warstwach, (szlam 

posiada odporność na wodę napierającą od zewnątrz do 13 bar) 

- nałożyć dwie warstwy elastycznej, dwuskładnikowej zaprawy hydroizolacyjnej na 

łączną grubość 2 mm, 

- na izolacji poziomej należy wykonać ochronę izolacji w postaci betonu ochronnego 

o grubości min. 4 cm. 

 Uszczelnienie przejścia rur przez ściany komór : 

- od wewnątrz usunąć uszczelnienie istniejącego rurociągu na głębokość niezbędną 

do założenia łańcucha uszczelniającego. 

- dokładnie oczyścić wewnętrzne powierzchnie otworów a następnie wyrównać 

zaprawą szybkowiążącą jak dla ścian. Otwór po naprawie powinien mieć kształt 

koła 
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- przejście uszczelnić łańcuchem uszczelniającym odpowiednio dobranym do 

wielkości uszczelnienia 

 Wymiana i uszczelnienie płyt przykrywających komór : 

- korony komór po zdjęciu płyt i oczyszczeniu należy wyrównać zaprawą naprawczą 

jak dla ścian.  

- ze względu na znaczną degradację betonu istn. płyt narażonych na działanie wody i 

mrozu projektuje się ich całkowitą wymianę na nowe również żelbetowe, 

prefabrykowane. 

-  styki płyt wypełnić kitem trwale plastycznym oraz dodatkowo zakleić taśmą 

dylatacyjną pokrytą i klejoną klejem epoksydowym. 

- od góry izolacja płyt dyspersją asfaltowo kauczukową. 

6.2.3 Wymiana armatury w komorach zasuw Dn 800 

Wymiana armatury w komorach jest ściśle powiązana z poszczególnymi etapami 

renowacji rurociągu tłocznego. Planuje się, że m.in. w komorach zasuw zlokalizowane będą 

stanowiska remontowe kolektora – punkty dostępowe umożliwiające montaż wykładziny 

uszczelniająco-wzmacniającej na wewnętrznych ściankach rurociągu tłocznego. W tym celu 

zdemontowane zostaną stare zasuwy klinowe, które wraz z odciętymi odcinkami rurociągu 

we wnętrzu komór (przed i za zasuwą) wytworzą potrzebną przestrzeń  dla instalacji 

wykładziny uszczelniająco-wzmacniającej (ok. 2 m luki w ciągłości rurociągu). 

W związku z powyższym procedura wymiany armatury finalizowana będzie się dopiero po 

wyremontowaniu odcinków rurociągu zlokalizowanych przed i za komorą.  

W powstałą w opisany wcześniej sposób lukę montowane będą kształtki rurowe wraz z nową 

przepustnicą kołnierzową, szczelną w obu kierunkach w klasie 1 wg ISO 5208, z żeliwa 

sferoidalnego, z zabezpieczeniem antykorozyjnym odpornym na uderzenie, przeznaczoną 

do ścieków oczyszczonych. 

Łączenie kształtek z rurociągiem w komorach będzie możliwe przez złącza rurowe 

dwudzielne. 

Dopuszcza się połączenie na złącza rurowe stopniowe skręcane o zwiększonej szerokości 

(ok. 300 mm) z tolerancją średnicy co najmniej 40 mm (ø853/813 mm). Wynika to z faktu, że 

z jednej strony średnica zewnętrzna rury będzie powiększona o grubość wywiniętej na 

zewnątrz wykładziny, z drugiej strony będzie to sama nowa rura. Standardowy uskok w 

złączach stopniowych to maksymalnie 25mm. Dla połączeń większych rur dostępne są 

złącza stopniowe o zwiększonym uskoku połączenia do 40 mm. 

Połączenia kołnierzowe będą stosowane w miejscach gdzie przewiduje się tymczasowe 

wpięcie by-passu. Będą to również miejsca czyszczenia przewodu. 
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W nieodnalezionej komorze zasuw usytuowanej po północnej stronie ulicy Sulejowskiej 

proponuje się wstawienie w lukę wyłącznie prostki rurowej. W ocenie projektanta wstawianie 

armatury odcinającej w tym miejscu nie jest potrzebne. 

Należy także zaznaczyć, że gdyby dalsze próby odnalezienia komory podejmowane z 

powierzchni terenu nie przynosiły skutków, jednoznaczną odpowiedź odnośnie jej dokładnej 

lokalizacji bądź też braku uzyska się na etapie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej rurociągu. 

6.2.4 Wymiana armatury w komorach zasuw Dn 600 

Komory zasuw Dn600 wraz z rurociągami Dn600 stanowią węzeł przełączeniowy 

będący częścią całego układu tłocznego ścieków oczyszczonych. 

Z uwagi na fakt, iż podstawowy element tego węzła – dwa równoległe rurociągi Dn 600 

podlegać będą wymianie na nowe, montaż nowych przepustnic Dn 600 (o charakterystyce 

jak opisano dla średnicy Dn 800) będzie się odbywać na bieżąco w trakcie układania nowych 

rurociągów. W dwóch komorach zlokalizowanych po wschodniej stronie rzeki nie przewiduje 

się montażu nowych przepustnic. 

6.3 Wymiana studzienek odpowietrzających oraz zaworów odpowietrzających 

Na trasie przewodu w najwyższych jego punktach znajduje się 19 sztuk studzienek 

odpowietrzników o wymiarach wewnętrznych: średnica D = 1,4 m, wysokość ok. H = 1,5 m 

uzależniona od wysokości zagłębienia rurociągu w stosunku do powierzchni terenu. 

Istniejące odpowietrzniki Dn80 wraz z kurkami bezdławikowymi należy wymienić na 

nowe. Ponieważ odpowietrzniki usytuowane są w miejscach gdzie przewiduje się stanowiska 

renowacyjne, zatem proponuje się likwidację studzienek betonowych, wycięcie odcinka 

przewodu o długości wynikającej z potrzeb renowacji (zakłada się odcinek 2÷2,5 m) a po 

przeprowadzonej renowacji zainstalowanie przygotowanej kształtki rurowej Dn800  

z wspawanym króćcem montażowym odpowietrznika Dn 100 i odbudowę studzienki.  

Istotne jest aby przed przerwaniem ciągłości rurociągu dokonać jego zakotwienia przy 

skrajnych ściankach wykopu. Zapobiegnie to ewentualnej utracie współosiowości 

rozdzielonych odcinków a tym samym ułatwi montaż docelowej kształtki rurowej. 

Na króćcu odpowietrznika będzie zainstalowany zawór odcinający Dn100 oraz zawór 

odpowietrzająco-napowietrzający Dn100 PN16.  

Połączenia rur z kształtkami montażowymi można zrealizować poprzez połączenia 

kołnierzowe bądź złącza rurowe.  

Połączenia kołnierzowe będą stosowane w miejscach gdzie przewiduje się wykonanie  

by-passu (średnio co 1,5÷2 km). Będą to również miejsca czyszczenia przewodu. 

W pozostałych połączeniach dopuszcza się połączenie na złącza rurowe skręcane o 

zwiększonej szerokości (ok. 300 mm) z tolerancją średnicy co najmniej 4 cm (ø853/813 mm). 
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Wynika to z faktu, że z jednej strony średnica zewnętrzna rury będzie powiększona o 

grubość wykładziny, z drugiej strony będzie to sama rura.  

W trakcie montażu instalacji odpowietrzania należy odbudować zlikwidowane 

studzienki. 

Nową studzienkę projektuje się jako 2-częściową żelbetową (wg rys. 046/B/PW/20 i 21). 

Część dolna prostokątna o wym. zewnętrznych 2,2 x 1,8 x 1,7 m, z dnem wykonywanym po 

wycięciu odcinka rurociągu. Konstrukcja części dolnej żelbetowa wylewana z betonu B30. Po 

zainstalowaniu odcinka rurociągu należy wykonać ściany pionowe a następnie część górną z 

żelbetowych kręgów systemowych Dw= 1,5 m. Pokrywa górna prefabrykowana z zatopionym 

włazem zamykanym typu ciężkiego. W dnie zagłębienie do wypompowywania ewentualnych 

odcieków.  

6.4 Wymiana studzienek odwadniających wraz z zasuwami ziemnymi 

Na trasie przewodu w najniższych jego punktach znajduje się 21 sztuk studzienek 

odwadniających o średnicy Dw= 1,2 m i wysokości H = 2,5 ÷ 3,3 m. Studzienki te usytuowane 

są na boczniku o średnicy ø300 mm z zasuwą odcinającą klinową, owalną AP-5/III nr 025.  

Ponieważ odwadniaki usytuowane są w miejscach gdzie przewiduje się stanowiska 

renowacyjne zatem proponuje się likwidację studzienek, wycięcie odcinka przewodu o 

długości wynikającej z potrzeb renowacji a po jej przeprowadzeniu zainstalowanie 

przygotowanej stalowej kształtki rurowej Dn800 z wspawanym króćcem Dn300 zakończonym 

kołnierzem. Na kołnierzu zainstalowana będzie nowa ziemna zasuwa klinowa kołnierzowa 

Dn300 z miękkim uszczelnieniem klina, z przedłużonym trzpieniem, z obudową i skrzynką 

uliczną. Podobnie jak we wcześniejszym podpunkcie, przed cięciem kolektora należy 

pamiętać o jego współosiowym zakotwieniu. 

Połączenie kształtki z wyremontowaną rurą Dn800 wykonywane będzie na złącza skręcane 

o zwiększonej szerokości (ok. 300mm) z tolerancją średnicy co najmniej 4cm (ø853/813mm).  

Połączenia kołnierzowe będą stosowane w miejscach gdzie przewiduje się wykonanie  

by-passu (średnio co 1,5÷2 km). Będą to równocześnie miejsca czyszczenia przewodu. 

Po zmontowaniu instalacji odwadniania należy odbudować zlikwidowaną studzienkę wg  

rys. 046/B/PW/23. Będą to studzienki systemowe z elementów żelbetowych Dw= 1,2 m, 

część dolna z dnem, część środkowa z kręgów, pokrywa górna z zatopionym włazem typu 

ciężkiego, właz zamykany. 
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6.5 Wymiana rurociągów Dn 600 z remontem filarów (podpór) 

6.5.1 Remont budowlany filarów przejścia rurociągów nad rz. Strawą 

 
Remontem budowlanym objęte będą dwie żelbetowe podpory (po jednej i drugiej stronie 

rzeki Strawy) wg rys. 046/B/PW/18. Żelbetowe filary o wym. w planie 2,5 x 1,4 m i wysokości 

ok. 2,3 m ponad teren stanowią podparcie dla dwóch przerzuconych ponad rzeką rurociągów 

Dn 600. Rozstaw filarów w osiach wynosi ok. 10,0 m. Filary zostały posadowione na 

betonowym fundamencie o wym. 2,3 x 3,0 m i wys. ok. 1,25 m. Fundamenty zostały 

częściowo odsłonięte przez podmywanie wodami rzeki w czasie wysokich stanów wody.  

Ze względu na powierzchniową korozję betonu oraz podmycie, podpory wymagają naprawy i 

wzmocnienia. 

Aby zabezpieczyć dość płytko posadowione fundamenty projektuje się zabicie ścianki 

szczelnej z trzech stron – od strony rzeki i po bokach. Ścianka szczelna zostanie wykonana 

z grodzic winylowych typ GW 610/9 z profili gr. 9 mm. Wysokość ścianki 3,5 m licząc od 

górnego poziomu fundamentów w głąb. 

Dodatkowo projektuje się zabezpieczenie skarpy rzeki poniżej ścianki z grodzic za pomocą 

żelbetowych płyt prefabrykowanych. Planuje się wykorzystanie starych płyt  zdjętych z komór 

Dn 600. Filary zostaną obudowane ścianką żelbetową gr. 10 cm. Przed wykonaniem 

obetonowania powierzchnie boczne należy oczyścić i usunąć skorodowane fragmenty oraz 

zagruntować emulsją szczepną. 

Górna powierzchnia podpory wymaga ścięcia na gł. 25 cm i wykonania nowej płyty 

powiązanej z boczną obudową. W płycie zakotwione blachy dla oparcia rurociągów. 

Konstrukcje żelbetową projektuje się z betonu B30 a elementy stalowe ze stali odpornej na 

korozję 1.4301. 

Przejście przez rzekę należy wykonać wypełniając wymagania Pozwolenia wodno-prawnego 

RS-I.6341.10.11na wykonanie remontu rurociągu napowietrznego (załącznik do projektu). 

6.5.2 Wymiana rurociągów Dn 600 

 
Dwa równoległe rurociągi Dn600 wyprowadzone z oczyszczalni, przerzucone nad rzeką 

Strawą należy wymienić na nowe. 

Zakresem prac objęte będą odcinki po komorach montażowych, przez które rurociągi 

wychodzą z budynku pompowni do ostatniej komory zasuw Dn 600 zlokalizowanej po 

przeciwnej (wschodniej) stronie rzeki Strawy. Do komór montażowych włącznie wymiana 

rurociągów będzie prowadzona w ramach modernizacji pompowni wysokich ciśnień. 

Planuje się wymianę w dwóch etapach – demontaż starych i układanie nowych rur 

realizowane będzie oddzielnie dla obu rurociągów Dn 600. Prowadzenie prac na jednym 
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ciągu odbywać będzie się przy jednoczesnej eksploatacji drugiego. Zdemontowane odcinki 

rur podlegać będą złomowaniu. Odzyskany złom jest własnością Inwestora. 

Na nowo ułożonych rurociągach, w miejscu gdzie wyprowadzone są nad teren wykonane 

zostanie nowe ocieplenie w postaci wełny mineralnej grubości 4mm w otulinie z blachy 

ocynkowanej (aluminiowej). 

 Rury układane w ziemi należy posadowić na 25-centymetrowej warstwie piasku 

grubego jednorodnego zagęszczonego mechanicznie do Id=0,7. 

6.6 Remont rurociągu Dn 800 

6.6.1 Etapowanie i wytyczne organizacji prac remontowych 

Renowację kolektora należy prowadzić metodą bezwykopową z zastosowaniem 

rękawa uszczelniająco-wzmacniającego (wykładziny niezależnej z materiału utwardzanego 

na miejscu). Rękaw samonośny musi posiadać zdolność do przenoszenia obciążeń gruntu, 

obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego 

zniszczenia naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami a także wymaganą 

wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne do 0,6 MPa. Długość rękawa Dn800 w jednej 

instalacji możliwa w praktyce do wykonania to około 300÷500 m. Stąd m.in. wynika 

konieczność podziału kolektora na odcinki i wieloetapowe prowadzenie renowacji całego 

kolektora liczącego blisko 13 km długości. Według oceny projektanta będzie to około  

60 odcinków i podobna liczba stanowisk roboczych. Przebieg robót w każdym etapie 

wyglądać będzie podobnie. 

Po zakończeniu procedury formalnej można przystąpić do remontu według przewidywanej 

kolejności: 

 wyznaczenie punktów dostępowych (wykopów montażowych) na poszczególnych 

odcinkach rurociągu przeznaczonych do remontu, 

 w razie potrzeby wykonanie drogi dojazdowej o odpowiedniej nośności, a także 

utwardzonego placu manewrowego, 

 wykonanie oszalowanych wykopów niezbędnych na danym etapie, w tym również 

demontaż studzienek i prefabrykowanych płyt stropowych komór zasuw, 

 przygotowanie elementów stalowych, umożliwiających m.in. przyłączenie rurociągu 

obejściowego, 

 ułożenie w terenie tymczasowego rurociągu obejściowego (by-passu), 

 wyłączenie pracy układu tłocznego ścieków oczyszczonych i opróżnienie ze ścieków 

odcinków poddawanych remontowi, 

 wykonanie niezbędnych cięć rurociągów umożliwiających swobodny dostęp do 

wnętrza rurociągu na potrzeby prowadzenia prac renowacyjnych, 
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 wpięcie ułożonego by-passu poprzez przygotowaną złączkę kołnierzową 

 czyszczenie i monitoring kamerami odcinka rurociągu poddawanego remontowi, 

 przystąpienie do właściwej renowacji danego odcinka rurociągu, 

 wykonanie monitoringu porealizacyjnego, 

 instalacja elementów złącznych eliminujących przerwy montażowe, 

 wykonanie prób ciśnieniowych, 

 przystąpienie do realizacji remontu kolejnego odcinka. 

6.6.2 Wstępne prace przygotowawcze 

Wstępne prace przygotowawcze polegać będą na uzgodnieniu z Eksploatatorem 

terminu rozpoczęcia robót. Wynika to m.in. z konieczności retencjonowania ścieków na 

terenie oczyszczalni. Należy również przeprowadzić uzgodnienia z właścicielami terenów, na 

których wystąpi konieczność prowadzenia prac. Data zajęcia terenu celem prowadzenia prac 

remontowych powinna być podana właścicielom gruntów z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Z uwagi na to, że przewód w znacznej części przebiega po terenach zielonych (polach, 

lasach) oddalonych od dróg istnieje konieczność zapewnienia dojazdu ciężkiego sprzętu do 

miejsca prac, w tym przede wszystkim drogi dojazdowe dla sprzętu ciężkiego.  

6.6.3 Wyłączenie przewodu z pracy w okresie remontu 

Jednym z ważnych elementów decydujących o sprawności przeprowadzenia remontu 

jest okres wyłączenia całego przewodu tłocznego z pracy. Stałe wyłączenie pracy układu 

tłocznego praktycznie nie istnieje. Aktualnie stanowi on jedyną zgodną z prawem drogę 

odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni (brak pozwolenia na zrzut ścieków do 

pobliskiej rzeki Strawy). 

Wyłączenia z pracy układu tłocznego będą konieczne przed pierwszym montażem rurociągu 

obejściowego oraz przy zmianie jego lokalizacji w dalszych etapach remontu. Ocenia się, że 

każdy okres postoju będzie trwać 1-2 dni i prawdopodobnie powtórzy się ok. 5-7 razy. 

Odpowiednio zaistnieje także konieczność krótkotrwałego (ok. 1 godz.) zatrzymania celem 

przeprowadzania prób ciśnieniowych wyremontowanych sekcji kolektora. 

Zgodnie z harmonogramem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni zbiorniki retencyjne 

powinny być przygotowane przed przystąpieniem do renowacji przewodu. 

6.6.4 Wykopy montażowe 

Etapem przygotowawczym jest wykonanie wykopów montażowych będących 

punktami dostępu do przewodu dla potrzeb czyszczenia, inspekcji telewizyjnej oraz instalacji 

rękawa. Wykop montażowy powinien mieć orientacyjne wymiary: głębokość 0,5 m poniżej 

poziomu posadowienia przewodu, szerokość 2 m, długość 3 m. Podane wymiary wykopu 
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powinny wystarczyć do swobodnego prowadzenia prac renowacyjnych. Dodatkowe 

zwiększenie wymiarów wykopu może wynikać z konieczności wyprowadzenia rurociągu 

obejściowego na powierzchnię terenu. 

Stanowiska remontowe będą przeważnie zlokalizowane przy obiektach sieciowych tj.:  

studzienkach odwadniających, odpowietrzających i komorach zasuw. Wynika to z faktu 

załamania pionowego przewodu w tych miejscach jak również konieczności remontu tych 

obiektów. Przewiduje się ok. 60 stanowisk montażowych, których spis stanowi Załącznik 2. 

Stanowiska remontowe ulokowane będą na działkach prywatnych i gminnych. W przypadku 

zmiany lokalizacji w stosunku do proponowanych i wstępnie uzgodnionych z właścicielami 

działek Wykonawca Robót przy udziale Zamawiającego jest zobowiązany dokonać 

uzgodnień z właścicielem gruntu na okresowe zajęcie terenu. Dotyczy to również 

tymczasowego dojazdu do stanowisk oraz trasy ułożenia by-passu. 

Proponowane rozmieszczenie stanowisk montażowych przedstawiono na rys. 2. 

6.6.5 Drogi dojazdowe i place montażowo- manewrowe 

Dojazd do poszczególnych stanowisk przewiduje się od dróg publicznych lub dróg 

tymczasowych ułożonych wg wymagań Wykonawcy Robót. 

Drogi tymczasowe wykonane na obciążenie dostosowane do potrzeb Wykonawcy Robót. 

Place w obrębie stanowisk roboczych powinny być dostosowane do potrzeb Wykonawcy 

Robót. 

Według obecnego rozeznania drogi tymczasowe będą wykonane na działkach wymienionych 

w zał. nr 2. W przypadku zmiany lokalizacji Wykonawca Robót przy udziale Zamawiającego 

jest zobowiązany dokonać nowych uzgodnień. 

6.6.6 Ułożenie by-passu 

W trakcie prowadzenia prac remontowych odprowadzanie ścieków przebiegać będzie 

głównie istniejącym kolektorem z wyłączeniem sekcji przewidzianej w danym momencie do 

renowacji. Pierwszym wyłączonym odcinkiem będzie przejście nad rzeką. Odcinek ten musi 

być wyłączony z eksploatacji ze względu na konieczność zabicia ścianki szczelnej 

równocześnie dla podpory pod oba przewody. Długość wyłączonych z eksploatacji sekcji 

wynosić będzie ok. 1,5÷2 km. Transport ścieków od początku do końca wyłączonej sekcji 

odbywać będzie się zastępczo ułożonym tymczasowym rurociągiem obejściowym. Założona 

długość wyłączanych sekcji zapewni swobodę remontu kilku odcinków rurociągu oraz 

ograniczy ilość dni, w których ścieki muszą być retencjonowane na oczyszczalni. 

Przepinka będzie układana swobodnie na powierzchni terenu. Przewiduje się także 

wykorzystanie cieków wodnych jako trasy przebiegu by-passu (rz. Strawa, rz. Wierzejka). 
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Przejście przez trasę S8 proponuje się wykonać układając by-pass w istniejącym przepuście 

D1,2m znajdującym się w odległości ok.200m od stałego przejścia przewodu przez trasę. 

Proponowaną trasę by-passu przedstawiono na rys. 2.  

Ze względu na szybkość montażu oraz bezpieczeństwo ekologiczne proponuje się 

zastosowanie rurociągu obejściowego Dn600 bądź z żeliwa sferoidalnego łączonego 

systemem BLS (samoblokujący się system bez zewnętrznych bloków oporowych).  

Charakterystyka systemu BLS: 

- wykonany jest z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego, 

- nie wymaga dodatkowych, zewnętrznych, żelbetowych bloków oporowych 

ponieważ system ten ma kielichy samoblokujące się przed samo rozłączeniem za 

pomocą specjalnych rygli z żeliwa sferoidalnego; 

- na jednej 6 m sztandze (na kielichu) można uzyskać odchylenie rzędu 2º, 

- jest łatwy i szybki w montażu i demontażu; 

- rury można przecinać, ukosować, fazować ”gumówkami’’ i wiercić ”otwornicami’’; 

6.6.7 Odwodnienie kolektora i przyłączenie by-passu 

Przed przystąpieniem do cięcia kolektora niezbędne jest jego odwodnienie. W tym 

celu należy skorzystać z zainstalowanych na kolektorze odwadniaczy.  

W przygotowanych wykopach montażowych (punktach dostępowych), w pierwszej 

kolejności na początku i końcu odwodnionej sekcji wykonywane będą cięcia rury po 

obwodzie zapewniające swobodny dostęp do wnętrza rurociągu i umożliwiające włączenie 

by-passu. Przewiduje się przerwanie ciągłości kolektora na odcinkach o długości  

ok. 2÷2,5 m. (później także dla poszczególnych odcinków podlegających renowacji). 

Poprzez kształtkę montażową kołnierzową nastąpi przyłączenie by-passu. Wspawany w 

kształtkę króciec z zamontowanym zaworem odcinającym umożliwi pobór ścieków do 

czyszczenia przewodu bądź też do procesu termoutwardzalnia rękawa. 

6.6.8 Czyszczenie rurociągu i inspekcja telewizyjna 

Planuje się, że czyszczenie rurociągu prowadzone będzie przy użyciu samochodu 

hydromechanicznego (ciśnieniowego). Może się ono odbywać przy użyciu ścieków 

oczyszczonych zamiast wody. 

W trakcie inspekcji telewizyjnej przewodu określony zostanie jego stan techniczny oraz 

wykonane zostaną dokładne pomiary średnicy i długości. 

Zakłada się, że czyszczenie przewodu będzie każdorazowo prowadzone na całym 

wyłączonym odcinku posiadającym  by-pass. Będą to zatem odcinki o długości 1,5÷2 km. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu osadu zgodnie z obowiązującym prawem. Ilość 

powstającego osadu jest na tym etapie trudna do oszacowania.  
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6.6.9 Remont rękawem utwardzanym termicznie 

Remont przeprowadzony zostanie technologią samonośnego elastycznego rękawa 

uszczelniająco – wzmacniającego (niezależna wykładzina z rur utwardzanych na miejscu). 

Rękaw taki powinien charakteryzować się następującymi cechami wynikającymi  

z występujących uwarunkowań: 

 wymagania wytrzymałościowe dotyczące rękawa 

Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz 

obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu 

udokumentowana obliczeniami, sztywność obwodowa krótkoterminowa S powinna być nie 

mniejsza niż 2 kN/m2, nominalna grubość rękawa około 18 mm, wytrzymałość na ciśnienia 

wewnętrzne do 0,6 MPa, szczelność przewodu po renowacji, brak pęknięć rękawa przy 

przeciążeniach, zdolność do czasowych sprężystych odkształceń, homogeniczna struktura, 

pewność zastosowanych rozwiązań z możliwością kontroli procesu produkcyjnego. 

Obliczenia wytrzymałościowe wykładziny - rękawa należy wykonać (w związku z 

brakiem polskich norm) zgodnie z założeniami normy ASTM 1216 oraz sprawdzić zgodnie z 

wytycznymi ATV-DVWK-M127-2P.  

Wymagania dotyczące wykładziny zostały skorygowane i są zgodne z obowiązującymi 

normami polskimi i europejskimi między innymi: PN-EN 13689 „Zalecenia dotyczące 

klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

stosowanych do renowacji” oraz innymi normami przedmiotowymi. Obowiązujące w Polsce 

normy dotyczące kanalizacji grawitacyjnej (PN-EN 13566-1 "Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji 

deszczowej i ściekowej – Część 1: Postanowienia ogólne" oraz PN-EN 13566-4 "Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych 

sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej - Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na 

miejscu") nie mają w przedmiotowym przypadku bezpośredniego zastosowania ze względu 

na to, że renowacji podlega kanalizacja tłoczna.  

Sprawdzanie warunków zgodnie z tymi normami może mieć więc tylko charakter 

pomocniczy i dotyczy jedynie przenoszenia obciążeń zewnętrznych. W związku z 

okresowymi wyłączeniami przewodów oraz zmiennymi spadkami na ich długości obliczenia 

wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne powinny być wykonane dla przypadku bardziej 

niekorzystnego czyli w przypadku gdy przewody są puste.  

 aspekty hydrauliczne 

Zachowanie istniejącej przepustowości przewodu Qmax=2000m3/h przy Hpomp=4,4MPa, 

maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji nie większe niż 6%, 
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 aspekty eksploatacyjne 

Odporność na ścieranie (rękaw dostosowany do transportu ścieków). 

 aspekty montażowe i lokalne 

Instalacja i utwardzanie rękawa w maksymalnie długich odcinkach, technologia musi 

mieć udokumentowane możliwości instalacji i utwardzenia rękawa w odcinkach nie krótszych 

niż 300m, przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej przewodu na całej długości 

równomiernego utwardzenia rękawa dzięki zastosowaniu inwersji rękawa w trakcie jego 

wprowadzania.  

 aspekty środowiskowe 

Zminimalizowanie wpływu na środowisko, maksymalne ograniczenie prac 

związanych z żywicami na placu budowy, nasączanie rękawa w warunkach kontrolowanych, 

fabrycznych – dostarczenie na plac budowy nasączonego rękawa gotowego do instalacji. 

 aspekty społeczne  

Możliwie krótki czas wykonywania remontu ze zminimalizowaniem miejsc ingerencji.  

Remont technologią rękawa rozpoczyna się od wprowadzenia do naprawianego 

przewodu wstęgi z polietylenowego włókna o odpowiedniej średnicy przy pomocy wody pod 

ciśnieniem lub sprężonego powietrza. Folia polietylenowa zapobiega napływowi wód 

gruntowych do remontowanego przewodu oraz uniemożliwia wypłukiwanie żywic z rękawa.  

Następnie do przewodu wprowadzony będzie właściwy rękaw. Impregnowany 

materiał rękawa montuje się wewnątrz istniejącej rury przez wcześniej przygotowany punkt 

dostępowy (wykop montażowy). Rękaw o odpowiedniej średnicy i długości instalowany jest 

wewnątrz naprawianej rury poprzez tymczasowo montowany pionowy odcinek, w którym 

zamocowany jest pierścień umożliwiający wywinięcie rękawa. W celu wymuszenia inwersji 

rękawa jego pionowy odcinek (wieża inwersyjna) jest wypełniany wodą (ściekami 

oczyszczonymi). 

Proces wprowadzania rękawa nie powoduje przemieszczania się materiału względem 

wewnętrznej powierzchni naprawianej rury, dzięki czemu nie ma potencjalnej możliwości 

uszkodzenia elastycznego materiału rękawa (np. podczas jego przeciągania). Ze względu na 

duże średnice i długości jednorazowo naprawianych odcinków konieczne jest zastosowanie 

specjalnego przenośnika taśmowego. Dzięki zastosowaniu inwersji i ciśnienia statycznego 

wody rękaw ściśle przylega do ścianek naprawianego przewodu. 

Po wykonaniu pełnej inwersji rękawa (po dojściu rękawa do punktu końcowego) woda 

(ścieki oczyszczone), które wypełniają go na całej długości zostaje podgrzana do temp.  

ok. 80÷90C powodując utwardzenie żywicy jaką nasączony jest rękaw. 
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Po utwardzeniu wykładziny i schłodzeniu wody zmniejszane jest ciśnienie wewnątrz 

rury, a następnie odcinane są końcówki rękawa. Efekt wykonanych prac określony jest 

poprzez wykonanie inspekcji telewizyjnej powykonawczej. 

Po zakończeniu prac końcówki rękawa będą laminowane dla zapewnienia pełnej 

szczelności w miejscach połączeń. Ponowne złączenie odcinków kolektora realizowane 

będzie poprzez połączenia kołnierzowe wg rys. 8.  

6.6.10 Próby ciśnieniowe 

Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z PN-EN-805. Szczelność przewodu 

powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 min podczas 

przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 wartości 

ciśnienia roboczego wynoszącego 4,5 bar na początku przewodu. 

Próba ciśnieniowa będzie wykonywana począwszy od oczyszczalni dla coraz 

dłuższych odcinków wydłużanych o kolejne sekcje rurociągu objęte obejściem tymczasowym 

(by-passem). 

Medium, za pomocą którego zostanie przeprowadzenia próba ciśnieniowa mogą być ścieki 

oczyszczone podawane pompami z oczyszczalni w ramach normalnego zrzutu. 

Próba ciśnieniowa nie będzie obejmować odcinka przewodu za ostatnią komorą zasuw (w 

km 11+360). 

6.6.11 Finalizacja prac remontowych 

Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych zakończonych pozytywnym wynikiem można 

przystąpić do finalizacji prac na długości całej sekcji rurociągu wyłączonej na danym etapie  

z eksploatacji. Finalizacja polegać będzie przede wszystkim na odtworzeniu izolacji 

zewnętrznej rurociągu, demontażu sprzętu, zasypaniu wykopów i rekultywacji terenu.  

W odpowiednim czasie demontowany będzie by-pass, którego wcześniej należy 

odwodnić. Na ten okres konieczne będzie wyłączenie całego układu tłocznego ścieków 

oczyszczonych. Przewiduje się, że ścieki z by-passu i skrajnych odcinków kolektora zostaną 

początkowo spuszczone (odpompowane) przez króćce wspawane w kształtki montażowe by-

passu. Reszta ścieków, zalegająca poniżej linii króćców postanie odpompowana po 

częściowym demontażu segmentowych kształtek montażowych by-passu. W tym czasie 

będzie można równolegle dokonywać demontażu całej odwodnionej nitki rurociągu 

obejściowego, przemieszczania zdemontowanych segmentów rur oraz ich montażu na nowej 

trasie, tworząc w ten sposób by-pass dla kolejnej sekcji kolektora. 

Natychmiast po dostatecznym odwodnieniu kolektora, w miejscach dotychczasowego 

początku i końca by-passu konieczne będzie wstawienie uzupełniających kołnierzowych 

kształtek rurowych. Po zakończeniu ich montażu należy przywrócić normalną eksploatację 
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układu tłocznego i zaplanować kolejne jego wyłączenie w momencie gdy ułożenie rurociągu 

obejściowego po nowej trasie (omijającej kolejną sekcję rurociągu) będzie zakończone wraz 

z niezbędnymi pracami przygotowawczymi do remontu dalszych odcinków rurociągu. 

7 Przepustowość przewodu 

7.1 Normalna praca 

Obliczenia sprawdzające przepustowości przewodu tłocznego wykonano przy 

założeniu, że: 

- grubość wykładziny nie będzie większa niż 20 mm 

- współczynnik oporów k zbliżony do rur polietylenowych – k = 0,015 mm 

Opory całkowite Hc (wysokość geometryczna, opory miejscowe i opory liniowe) wynoszą dla 

przepustowości:  

 Q = 2500 m3/h (695 l/s)  –  H = 0,504 MPa 

 Q = 2000 m3/h (555 l/s)  –  H = 0,448 MPa 

 Q = 1000 m3/h (278 l/s) –  H = 0,269 Mpa 

Wymagana przepustowość wynosi Q = 2000 m3/h. 

7.2 Praca w czasie remontu (z uwzględnieniem by-passu) 

Obliczenia sprawdzające przepustowości przewodu tłocznego Dn 800 i obejściowego 

(o długości l = 2,5 km i średnicy Dn600) wskazują, że opory wzrosną o 0,11 MPa (przepływ 

zmniejszy się o 20%). Uwzględniając możliwość retencjonowania części ścieków w 

przypadku napływów większych nią 1600m3/h wystarczającym przewodem obejściowym 

będzie rurociąg o średnicy Dn600. 

Przy zachowaniu średnicy przewodu obejściowego Dn 800 opory nie zmienią się w stosunku 

do pracy przewodu po normalnej trasie. 

8 Dostępność terenu 

Wstępne zgody właścicieli gruntów są w posiadaniu Zamawiającego i stanowią zał. nr 2. 

Na 3 tygodnie przed wejściem w teren Wykonawca jest zobowiązany poinformować 

właścicieli o planowanych robotach. 

W przypadku innej lokalizacji obiektów i konieczności zajęcia innych działek niż przewidziane 

w projekcie, Wykonawca uzyska zgody właścicieli we własnym zakresie. 
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9 Wstępny harmonogram prac 

Wykonawca Robót przedstawi kompleksowy harmonogram realizacji całej inwestycji  

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie uwzględniający również prace 

remontowe rurociągu. Prace remontowe można rozpocząć dopiero po przygotowaniu do 

eksploatacji zbiorników retencyjnych. Zakłada się, że remont kolektora rozpocznie się od 

odcinków zlokalizowanych przy oczyszczalni i przebiegać będzie dalej w kierunku 

końcowego wylotu do rowu.  

Przewiduje się także, że prace remontowe mogą być bezkolizyjnie wykonywane na kilku 

odcinkach jednocześnie przez niezależne zespoły remontowe. 

Prace powinny być prowadzone przez specjalistyczną firmę z doświadczeniem w 

wykonywaniu tego rodzaju specjalistycznych prac. 

10 Warunki BHP 

Eksploatacja przewodu tłocznego po remoncie nie będzie odbiegać od stanu obecnego. 

Niezmienne są również zasady przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas realizacji remontu przewodu należy zachować szczególne środki ostrożności 

związane z transportem samochodowym, wykopami roboczymi, wykonaniem tymczasowych 

dróg dojazdowych, opróżnieniem przewodów ściekowych, pracą sprzętu itp.  

10.1 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót remontowych. 

W trakcie prowadzonych robót budowlanych w realizowanych obiektach związanych z 

przebudową oczyszczalni mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

obejmujące: 

a) Upadki z wysokości 

Zagrożenia związane z upadkiem z wysokości dotyczą w szczególności 

remontowanych komór zasuw oraz wykopów pod komory ziemne montażowe (max 

zagłębienie 3,5m). 

b) Przysypanie ziemią 

Zagrożenia związane z przysypaniem ziemią dotyczą wykopów pod komory ziemne 

montażowe 

c) Roboty remontowe prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych. 

Remont prowadzony będzie również w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, którymi 

są drogi lokalne, gminne i krajowe. Prace nie będą wykonywane w jezdni lub chodnikach. 
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d) Roboty związane z montażem ciężkich elementów. 

Przy robotach należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w czasie 

demontażu i montażu ciężkich elementów żelbetowych (kręgi żelbetowe, płyty pokrywcze) i 

stalowych (zasuwy).  

e) Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne. 

Przy realizacji remontu przewodu może zajść potrzeba korzystania ze sprzętu zasilanego 

energią elektryczną.  

f) Utonięcia. 

Możliwość utonięcia w komorach zalanych wodami infiltracyjnymi może wystąpić przy 

wyjątkowej nieostrożności pracowników (przed wejściem pracowników do komory woda 

powinna być odpompowana).  

10.2 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót powinien obejmować: 

 szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

10.2.1 Szkolenie pracowników w zakresie BHP. 

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy 

przechodzą szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny). 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w 

Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Nie wolno dopuszczać pracowników do pracy, do której wykonania nie posiada 

wymaganych klasyfikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów i zasad BHP. 
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10.2.2 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

1. Pracownik, który pierwszy zauważy zagrożenie zobowiązany jest natychmiast 

zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami – głosem, urządzeniem alarmowym 

(np. dzwonkiem), przez telefon – innych pracowników i inne osoby przebywające oraz 

kierownictwo. 

2. Zaalarmowanie można zlecić innej osobie, samemu zaś przystąpić niezwłocznie do 

organizacji ewakuacji i likwidacji zagrożenia za pomocą wszelkich możliwych 

środków. 

3. Jeśli nie ma osoby upoważnionej do objęcia kierownictwa lub jeżeli osoba taka nie 

przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo akcją powinien przejąć najbardziej 

energiczny i opanowany pracownik, który zajmie się zorganizowaniem akcji i 

rozdzieleniem zadań. 

4. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywające w obiekcie obowiązani są 

podporządkować się bez zastrzeżeń rozkazom i poleceniom osoby, która objęła 

kierownictwo i wszelkie jej polecenia ściśle wykonać. 

5. Należy pamiętać, że: 

 w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi,  

 nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, 

 w przypadku pożaru, należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, wybuchowe, 

toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty i nośniki 

informacji. 

10.2.3 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio 

kierownik  robót oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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10.2.4 Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego. 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

środkami ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków. Powinny one zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

 

10.3 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach zagrożenia zdrowia 

10.3.1 Zagospodarowanie placu budowy. 
Teren budowy powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  

Szerokość ciągów komunikacyjnych na placu robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składać materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,  

lecz nie przekraczającym 15 kV, 

 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV,  

lecz nie przekraczającym 30 kV, 

 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV,  

lecz nie przekraczającym 110 kV, 

 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
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Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów. 

10.3.2 Roboty ziemne. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami, brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, 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. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-

inżynierska. 

10.3.3 Roboty demontażowo-montażowe. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót demontażowych i montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak 

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu), 

- uderzenie lub przygniecenie pracownika elementami demontowanymi (zasuwy, płyty 

prefabrykowane, kręgi betonowe). 

W czasie wykonywania robót demontażowo – montażowych należy zastosować odpowiedni 

sprzęt, wykonać niezbędne zabezpieczenia, zachować ostrożność. Prace powinny być 

prowadzone równocześnie przez co najmniej dwóch pracowników 

10.3.4 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 
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- potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez samochód, łyżkę koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- ew. porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

Obowiązujące przepisy:  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 

1650, zm.: Dz. U. Nr 49, poz. 330), 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 

z dnia 19 marca 2003 r.), 

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych z dn. 1.10.1993 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 437), 

  „Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno 

- ściekowych w gospodarce komunalnej” - CTBK 1989 r., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151  poz. 1256) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 

62 poz. 285) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 
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poz. 401) z uwagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93) z 

dniem 19 września 2003 r. 


