
I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BRA�ŻY KA�ALIZACYJ�EJ

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa do odwodnienia drogi gminnej

nr 1073180 w m.Trzebina w Gminie Lubrza.

Konieczność budowy kanalizacji deszczowej wynika z projektowanej przebudowy drogi.

Niniejsze opracowanie branżowe jest częścią kompleksowej dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres rzeczowy - główne pozycje

sieć kanalizacyjna

{ kanały Dz  315 mm PVC L =   133,5m

{ kanały Dz  250 mm PVC  L =  337,5m

razem:    L =   471,0m

przyłącza wpustów

{ kanały Dz  160 mm PVC L =  115,0m

{ zabudowa wpustów deszczowych ulicznych - 23 szt.

{ zabudowa wpustów deszczowych podwórzowych Dz315 typu Wavin - 5 szt. 

{ wykonanie obudowy wylotu W-1 DN300 i umocnienie skarp Potoku Trzebinieckiego;

{ korekta wysokościowa elementów pokrywowych istniejących sieci wod-kan-gaz.

1.1. Kolejność realizacji
Budowę obiektów liniowych (kanałów deszczowych) rozpocząć należy od najniższych

punktów sieci kanalizacyjnej i prowadzić ją w kierunku wzrastających rzędnych dna kanałów.

1.4.  Podstawa opracowania i wykorzystane materiały
{ mapa do celów projektowych w skali 1:500;

{ projekt branży drogowej;

{ wizja w terenie;

{ obowiązujące normy i przepisy;

1.5.  Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji stanowi droga gminna przy której występuje zabudowa o charakterze

mieszkaniowym i usługowym.

1.6.  Uzbrojenie terenu robót
{ sieć wodociągowa;

{ kable elektroenergetyczne;

{ kable telekomunikacyjne;

{ kanalizacja deszczowa;

{ słupowe linie telekomunikacyjne i elektryczne;

Wymienione uzbrojenie pokazano na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500.

1.8.  Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane sieci są obiektami podziemnymi i nie wprowadzają zmian do istniejącego

zagospodarowania terenu. Nawierzchnie terenu na trasie obiektów liniowych, po zakończeniu robót

odbudowane zostaną do stanu istniejącego i zmodernizowane zgodnie z projektem branży drogowej.

1.9.  Ilość ścieków deszczowych
Ilości wód deszczowych obliczono dla opadu o prawdopodobieństwie p=50%.

Q = q x ψ x F

q - natężenie deszczu =130 l/s.ha

ψ - współczynnik spływu = 0,80 (uśredniony)
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F - powierzchnia zlewni = 0,5 ha (nawierzchnie utwardzone drogowe oraz części terenów 

przyległych)

Q = 130 x  0,80 x 0,5= 52 l/s

2. PROJEKT I�STALACYJ�O BUDOWLA�Y

2.1 Odbiornik wód opadowych i obudowa wylotu W-1
Odbiornikiem wód opadowych jest Potok Trzebiniecki w km 3+834m. Obudowa wylotu W-1

kanału deszczowego D300 do odbiornika wykonana będzie jako typowy obiekt żelbetowy z B30

zgodnie z rysunkiem szczegółowym w projekcie wykonawczym.

Skarpy potoku w rejonie wylotu umocnić  kamieniem łamanym. Umocnienie kamieniem zakończyć

palisadą z kołków o średnicy d=7cm i wysokości h=1,0m. Umocnienie skarp cieku wykonać po 5m w

każdą stronę od obudowy wylotu obustronnie na wysokości 2m.

2.2 Materiał rur sieci kanalizacyjnej i przyłączy wpustów
Sieć i przyłącza wpustów wykonać z rur kanałowych z PVC klasy S do łączenia na uszczelkę

gumową o cechach jakościowych takich jak cechy wyrobów Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o. 

2.3 Studzienki kanalizacyjne
Na sieci zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych D1,2m i D1,0m oraz

studzienki z elementów z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej D425mm. Studzienki

betonowe wykonać należy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne jak dla gruntów

nawodnionych i warunków korozyjnych. Na płytach pokrywowych studzienek osadzić włazy

kanałowe w/g PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania: kl.D o obciążeniu

400 kN.

Na przejściach rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek stosować oryginalne tuleje

ochronne z uszczelką o cechach jakościowych takich jak cechy tulei produkcji Wavin.

2.4 Wpusty deszczowe
Zaprojektowano trzy rodzje wpustów deszczowych :

{ wpusty uliczne W wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych D500 oraz krat

żeliwnych z dopływem z góry (powszechnie stosowanych);

{ wpust uliczny WCH-11 wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych D500 oraz

kraty żeliwnej z dopływem tylko bocznym (do zabudowy w krawężniku) o cechach nie

gorszych od cech wyrobu dostarczanego prze Przedsiębiorstwo “MD”.ry (powszechnie

stosowanych);

{ wpusty podwórzowe WP wykonać z elementów z tworzyw sztucznych D315  o cechach

jakościowych takich jak cechy wpustów Wavin z kratą żeliwną klasy D400.

Wpusty wykonać z osadnikami 60cm.

2.5 Posadowienie i obsypka sieci kanalizacyjnej i przyłączy wpustów
Przewody posadowić na 15cm zagęszczonej podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do

wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu . Zasypkę wykopów do 30cm ponad wierzch rury

wykonywać ręcznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczaniem

każdej warstwy. Stosować grunty piaszczyste dowiezione.

2.6 Regulacja wysokościowa elementów pokrywowych istniejącego uzbrojenia wod-kan
Istniejące elementy pokrywowe studzienek kanalizacyjnych i skrzynki uliczne na sieci

wodociągowej dostosować do projektowanych rzędnych terenu. Roboty te wykonać równolegle z

projektowanymi pracami drogowymi.

2.7 Roboty montażowe
Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z:
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{ PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;

{ Instrukcjami producentów stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiałów.

3. WYTYCZ�E REALIZACJI I�WESTYCJI

3.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,

uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszystkie prace winny

być wykonywane zgodnie z:

{ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1

października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach

ścieków (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438);

{ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

{ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie

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

47/03 poz. 401);

3.2 Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i

widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane

przez wyspecjalizowane służby geodezyjne.

Przed rozpoczęciem robót należy:

{ zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu;

{ przeprowadzić kontrolę terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych

kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

{ zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej

celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;

{ teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie

oznakować;

{ powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie

rozpoczęcia robót.

3.3 Roboty ziemne
Na całej trasie projektowanych rurociągów wykonywać wykopy o ścianach pionowych

umocnionych. Do umacniania ścian wykopów stosować szalunki płytowe stalowe oraz wypraski

stalowe (w miejscach robót ziemnych wykonywanych ręcznie oraz robót z płytkimi wykopami).

Roboty ziemne prowadzić ręcznie:

{ w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i słupów oraz na

skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym;

Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:

{ PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;

{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

{ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
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Istniejące bitumiczne nawierzchnie drogowe rozebrać na szerokości wykopów o ścianach

pionowych umocnionych a następnie odbudować następująco:

- 7cm - warstwa z betonu asfaltowego;

- 25cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego;

- 25cm - pospółka - warstwa mrozoochronno odsączająca.

Dalszą zasypkę wykopów (powyżej 30cm ponad wierzchem rury) w pasach drogowych

wykonywać gruntem piaszczystym zagęszczalnym warstwami grubości 20cm z zagęszczaniem każdej

warstwy. Do zasypki stosować dowiezione grunty piaszczyste i piaszczysto żwirowe. Zasypka

wykopów pod rurociągi lokalizowane w drodze, w strefie głębokości od poziomu koryta drogi do

1,0m poniżej tego koryta, musi być wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim

przepuszczalnym o WP>35.

Roboty przy przechodzeniu projektowanymi kanałami poprzecznie przez drogi wykonywać w

wykopach otwartych połówkami jezdni.

Opracował: inż. Jerzy Król
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