
Opis Przedmiotu Zamówienia – część III 

Budowa sieci wodociągowych  w m. Brzesko i Wola Dębińska oraz remont istniejącego 
kanału sanitarnego na terenie MWM i Zasada Trans Spedition w m. Brzesko. 

  

I. Przedmiot OPZ 

Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania renowacji metodą 
bezwykopową w technologii krakingu statycznego istniejącej sieci kanalizacyjnej Dn 200 z 
kamionki oraz przeprowadzenia remontu betonowych studni rewizyjnych. 

 

II.  Opis stanu istniejącego - uzbrojenie terenu  

Teren będący przedmiotem opracowania jest uzbrojony w sieci podziemne takie jak sieć 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej i sieci elektroenergetyczne – w tym przypadku nie 
zachodzą kolizje z uwagi na bezwykopowy charakter remontu oraz na ułożenie 
remontowanych odcinków metodą bezwykopową na tych samych rzędnych i po istniejącej 
trasie sieci. Istniejąca trasa kanalizacji sanitarnej przeznaczona do renowacji przebiega przez 
działki nr 553,/6, 553/36, 553/48, 553/53 w m. Brzesko. 

Cała trasa remontowanej sieci metodą bezwykopową przebiega po istniejącej trasie sieci i na 
tych samych rzędnych wysokościowych. 

 

III.  Renowacja metodą bezwykopową.  

Renowacja istniejącego kanału sanitarnego metodą krakingu statycznego wykonanego z rur 
kamionkowych o średnicy wewnętrznej Dn 200mm – długości 320 m będzie polegała na 
wprowadzeniu do w/w kanału specjalnych żerdzi do których po przeciśnięciu ich przez całą 
długość remontowanego kanału zostanie doczepiona głowica burząca wraz z nową rurą z PE 
fi 250. W kolejnym procesie następuje wciąganie głowicy burzącej która kruszy stary 
rurociąg i rozpycha jego fragmenty wraz z gruntem na boki. Wraz z głowicą burzącą 
następuje sukcesywne przeciąganie nowego przewodu o większej średnicy. Istniejący kanał 
ułożony jest na wylewce betonowej. 

 

IV.  Remont istniejącej sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową polegać będzie na:  

1. Oznakowaniu i zabezpieczeniu robót. 

2. Dostawie nowej rury z PE/PE fi 250 o długości ok. 320 mb wraz z wykonaniem 
zgrzewów. 

3. Wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących 
nawierzchni oraz przepompowywanie ścieków. 

4. Wykonaniu komór i wykopów: początkowych, pośrednich i końcowych potrzebnych do 
posadowienia maszyny krakingowej oraz wciągania nowej rury PE fi 250.  



5. Zburzeniu istniejącego rurociągu z kamionki Dn 200 w procesie krakingu statycznego o 
długości ok. 320 mb. 

6. Wciągnięciu nowego rurociągu z PE fi 250 w miejscu starego. 

7. Zasypaniu i zagęszczeniu wykopów oraz odtworzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego.  

8. Wykonaniu monitoringu powykonawczego – inspekcji teletechnicznej CCTV.  

 

V. Przewiduje się wykonanie remontu 10-ciu betonowych studni rewizyjnych oraz 
wybudowanie 1 studni nowej.  

Wszystkie braki i uszkodzenia studzienek rewizyjnych należy usunąć poprzez: 

1. Wyczyszczenie metodą hydrodynamiczną pod wysokim ciśnieniem wszystkich elementów 
wchodzących w skład studni: kręgi betonowe, spoczniki i kinety.  

2. Uzupełnienie ubytków w kręgach betonowych, spocznikach i kinetach specjalnymi 
zaprawami (np. firmy Henkel) przeznaczonymi do napraw w trudnych warunkach takich 
jak duża wilgotność, związki agresywne i gazy wydzielane z ścieków ( np. siarkowodór ). 

3. Zabezpieczenie specjalnymi zaprawami i preparatami ( np. firmy Henkel ) poprzez 
wytworzenie dwóch warstw wewnętrznych elementów betonowych studzienek przed 
negatywnym oddziaływaniem wilgoci i agresywnych gazów. 

4. Uzupełnienie brakujących lub wymianę wszystkich istniejących stopni złazowych ze 
względu na ich bardzo mocne skorodowanie. 

 


