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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO - CZĘŚĆ SANITARNA

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI
DO WPUSTÓW DESZCZOWYCH I ZABUDOWA STUDZIENEK CHŁONNYCH

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ
DZ. NR 959/143, 961/142,1090/143,1092/143 i 1167/134

W MIEJSCOWOŚCI DOBRZEŃ MAŁY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
- Projekt remontu drogi wewnętrznej dz. nr 959/143, 961/142, 1090/143,1092/143 i 1167/134
  w Dobrzeniu  Małym - część drogowa - opracowanie PROTOR Opole
- Opis warunków geotechnicznych podłoŜa budowlanego terenu lokalizacji drogi wewnętrznej na
  dz. nr 959/143, 1090/143, 1092/143 w miejscowości Dobrzeń Mały - opracowanie Usługi
  Geologiczne J. Gola  Opole
- Warunki techniczne podłączenia i zapewnienie odbioru ścieków  wydane przez Urząd Gminy
  Dobrzeń Wielki l.dz. b.nr  z dn. 05.11.2010 r.
- Wizja lokalna w terenie
- Obowiązujące przepisy i normy

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporządzenie projektu  wykonawczego część sanitarna remontu drogi
wewnętrznej na dz. nr 959/143, 961/142, 1090/143, 1092/143 i 1167/134 w m. Dobrzeń Mały. Zakres
niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami do
wpustów deszczowych oraz zabudowę studzienek chłonnych.

3. DANE OGÓLNE

Teren przewidzianej do remontu drogi wewnętrznej zlokalizowany jest w południowo-
wschodniej części miejscowości Dobrzeń Mały w lewo od drogi wojewódzkiej nr 454 / ul. Opolska /.

Remontowana droga wewnętrzna z obustronną zabudową mieszkaniową posiada
podstawowe uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową oraz linie
energetyczne i telekomunikacyjne. W drodze brak jest kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 454 Opole - Namysłów zlokalizowane są;
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, linie i sieci energetyczne i telekomunikacyjne
Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapach.

Badania geologiczne wykazały Ŝe pod warstwą tłucznia i grysu o miąŜszości 0,12 m zalega do
głębokości 1,9 m p.p.terenu grunt nasypowy złoŜony z piasku średnioziarnistego, Ŝwiru, otoczaków i
gleby. Jest to grunt przekopany w trakcie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Pod gruntem
nasypowym od 1,9 -2,5 m stwierdzono zaleganie piasku średnioziarnistego, zagęszczonego.
W trakcie badań do głębokości 2,5 m nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

4. BILANS ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

Miarodajny obliczeniowy spływ ścieków opadowych
             Q = φ x ψ x q x F= 1,0 x 0,9 x 126 x 0,0453 = 5,13 l/s

gdzie
                  F  - powierzchnia terenu w granicach opracowania  F = 0,0453 ha

                  φ – współczynnik opóźnienia odpływu  φ = 1/ n F
                        n = 6  dla zlewni w warunkach przeciętnych, dla zlewni małych
                         przyjmuje się φ = 1,0
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                  ψ – współczynnik spływu zaleŜny od szczelności powierzchni
                         przyjęto dla nawierzchni drogowej asfaltowej ψ = 0.9
                  q – natęŜenie deszczu miarodajnego q = 126 l/s/ha

Odpływ z tajania śniegu

Q= 2,7 x T x F x φ x ψ  = 2,7 x 6,7 x 0,0453 x 1,0 x 0,6 = 0,49 l/s
           gdzie:
            T = najwyŜsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7’C
            F - powierzchnia terenu w granicach opracowania zlewni F =0,0453 ha
            φ – współczynnik redukcji φ = 1,0  
            ψ – współczynnik spływu ψ = 0,6 / uwzględniający oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję przedstawia poniŜsze zestawienie:

- przykanaliki Ø 160 PVC 4,8  m
- wpust deszczowy uliczny do rury teleskopowej Ø 315 2 szt..
- studzienki osadnikowe Ø 315 2 szt.
- studzienki chłonne złoŜone z dwóch studzienek Ø 1000  2 kpl.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia wydanymi przez Urząd Gminy w Dobrzeniu
Wielkim, ścieki deszczowe i wody roztopowe z terenu projektowanego remontu drogi wewnętrznej,
naleŜy odprowadzić do gruntu z wykorzystaniem studzienek chłonnych.

Trasę rurociągu oraz lokalizację studzienek chłonnych i wpustów pokazano na planie
sytuacyjnym.

7. STUDZIENKI CHŁONNE

Zaproponowany układ studzienek chłonnych składa się z dwóch studzienek Ø 1000 „A” i „B”
tworzących wspólny układ chłonny. Zaprojektowano studzienki z elementów wykonanych z betonu
min. B40 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <8% i mrozoodpornością F-150. Studzienki
dostarczane są na budowę w postaci gotowych prefabrykatów: dolnego kręgu o wysokości 1000 mm,
i górnego o wysokości 1000 mm z wykonanymi przejściami szczelnymi w poziomie połączeń oraz
płyty pokrywowej D = 1240 mm. Pod płytami pokrywowymi montować pierścienie odciąŜające.
Elementy studzienek łączone są ze sobą za pomocą uszczelek elastomerowych usytuowanych
wewnątrz złącza. Dna studzienek wypełnić Ŝwirem grubości 30 cm. Na warstwie Ŝwiru ułoŜyć włókninę
lub geowłókninę. Pod wlotem do studzienek ułoŜyć płytkę chodnikowa 50x50 cm w celu
zabezpieczenia przed wymywaniem. Na płytach pokrywowych montować włazy Ø 600 klasy D400.

Studzienki wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2

8. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ

Budowa przykanalików kanalizacji odwadniającej projektowaną jezdnię realizowana będzie w
dalszym etapie łącznie z realizacją nawierzchni jezdni  i chodników.

Ścieki deszczowe z powierzchni jezdni zebrane będą za pomocą wpustów ściekowych z
osadnikiem. Minimalna wysokość osadnika 0,5 m. Lokalizacja wpustów zgodnie z projektem
drogowym. Wpusty zlokalizowano w ścieku powierzchniowym na krawędzi jezdni.

Zaprojektowano 2 wpusty uliczne deszczowe klasy 400 do rury teleskopowej Ø 315
z wykorzystaniem studzienek osadnikowych Ø 315 bez syfonu.
Studzienkę z rury karbowanej dociąć do wymaganej wysokości na budowie i osadzić rurę teleskopową
z uszczelką. Zwieńczenie studzienki wykonać z wykorzystaniem wpustu Ŝeliwnego deszczowego
klasy D400 o wymiarach 420x340 mm montując go na rurze teleskopowej oraz wspierając na stoŜku
Ŝelbetowym Ø 315. Wyjście do kanalizacji za pomocą odgałęzienia Ø 160. Włączenie dokonać
bezpośrednio do studzienki chłonnej „A”
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Przykanaliki do projektowanych wpustów drogowych wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych
Ø 160x 4,7 SDR 34 PVC -U o połączeniach kielichowych z uszczelką EPDM. Powierzchnia
zewnętrzna rur gładka , jednolita struktura ścianki rur i kształtek, sztywność obwodowa min.
SN 8 kN/m2 ( typ cięŜki - klasa S ) wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza się
stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Rurociągi układać na podłoŜu z piasku grubości 15 cm zagęszczonym do 95%.
ukształtowanym na kąt 120’. PodłoŜe wykonać na całej szerokości wykopu.

Po wykonaniu odpowiedniego podłoŜa, rury ułoŜyć zgodnie z projektowanym spadkiem a
następnie obsypać piaskiem do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwę obsypki zagęścić warstwami
gr. 15-20 cm do min 98%.  Z uwagi na charakter istniejącego gruntu / nasypy niekontrolowane /,
wykop zasypać piaskiem do poziomu podbudowy jezdni i zagęścić do uzyskania wskaźnika Is = 1,02.
W przypadku wystąpienia w wykopie piasku średnio i drobnoziarnistego, za zgodą Inspektora Nadzoru
moŜliwe jest wykorzystanie go do zasypki.

Długości i spadki przykanalików deszczowych wykazano w zestawieniu przyłączy wpustów
ulicznych / rys. nr  3 /

9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej
ograniczyła do minimum kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy w pobliŜu istniejącego uzbrojenia naleŜy wykonywać ręcznie pod płatnym
nadzorem uŜytkownika danego uzbrojenia podziemnego.

Z uwagi na brak miejsca w remontowanej drodze wewnętrznej, naleŜy zachowywać
szczególną ostroŜność przy zabudowie studzienki chłonnej Sch2 w bezpośredniej bliskości wodociągu
Ø 90. Podczas montaŜu wpustu W1 i studzienki chłonnej Sch1 w okolicy słupa energetycznego
wykopy naleŜy odpowiednio zabezpieczyć, a słup w razie potrzeby zabezpieczyć odciągami, aby nie
dopuścić do obsunięcia słupa.

Projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z istniejącymi drzewami  i inwestycja nie
wymaga wycinki drzew.

10. REGULACJA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

Budowa jezdni i chodników pociąga za sobą konieczność regulacji wysokościowej istniejących
urządzeń występujących na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Regulacji poddane będą;
       - włazy studzienek kanalizacji sanitarnej                  4 szt.
       - włazy studzienek kanalizacji deszczowej objęte niniejszym projektem  4 szt.
       - skrzynki uliczne do zasuw na wodociągu                        3 szt.

Ilość urządzeń poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilość
rzeczywista moŜe się róŜnić, wartość tą naleŜy ustalić po rozebraniu istniejącej nawierzchni drogi
i zlokalizowaniu urządzeń wraz z właścicielem sieci.
Rzędne posadowienia urządzeń naleŜy dostosować do rzędnych jezdni w czasie wykonywania
nawierzchni.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzeń armatury bez skrzynek, naleŜy bezwzględnie zgłosić to do właściciela uzbrojenia.

11. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ścieki opadowe z projektowanej jezdni odprowadzane są do  kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane 2 wpusty uliczne z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolą na redukcję zawiesin o
około 70 - 80 % i jednocześnie redukcję zanieczyszczeń ropopochodnych o około 0,57 - 0,79%. Nie
przewiduje się zabudowy separatora substancji ropopochodnych.
Wartości dopuszczalne do odprowadzenia do gruntu wynoszą:.
     - zawiesina ogólna  < 100 mg/l
     - substancje ropopochodne < 15 mg/l
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Sieć kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materiałów posiadających atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia całkowitą (100%) szczelność
połączeń. Nieoczyszczone ścieki nie przedostaną się do podłoŜa i nie będą zanieczyszczać wód
gruntowych. Głębokość kanalizacji nie przekracza 3,0m. Na studzienkach zastosowano włazy z
zamknięciem i uszczelnione uszczelką, zapewniającą nie przedostawanie się wód opadowych z jezdni
poza zaprojektowanymi wpustami, jak równieŜ tłumiącą hałas najeŜdŜających kół.

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej:
- będzie selektywnie składowany grunt z wykopów z oddzieleniem warstwy próchniczej,
  wykorzystanej następnie do rekultywacji terenu,
- w miarę moŜliwości wykopy pod rurociągi kanalizacyjne będą prowadzone w okresie niskich
  stanów wód gruntowych w celu uniknięcia znaczących zmian w warunkach gruntowo-wodnych,
- będzie ograniczony czas pracy cięŜkiego sprzętu budowlanego na terenach zamieszkałych do
  pory dziennej w celu ograniczenia uciąŜliwości powodowanych hałasem,
- zostanie określony sposób postępowania z odpadami, pozwalający na zminimalizowanie ich
  ujemnego wpływu na środowisko.
- po zakończeniu budowy teren bezzwłocznie zostanie uporządkowany.

12. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT

Przedmiotowe roboty naleŜy prowadzić równolegle z robotami drogowymi. Regulację
skrzynek zasuw i włazów studzienek w jezdni naleŜy wykonywać równolegle z robotami drogowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania projektowanej niwelety drogi naleŜy wykonać projektowaną
budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonać projektowane przykanaliki do wpustów. Po ustawieniu
krawęŜników,  podczas budowy ścieku drogowego naleŜy wykonać wpusty uliczne. Sukcesywnie
naleŜy podłączać wpusty zgodnie z projektem przyłączy kanalizacji deszczowej

12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczęciem robót naleŜy:
- wytyczyć oraz w sposób trwały oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów
  / studzienek kanalizacyjnych  /,
- oznaczyć w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie
  budowy. W przypadku konieczności zniszczenia / wykop /, po zakończeniu robót odtworzyć
  zniszczone pkt. osnowy geodezyjnej,
- wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
  i w razie rozbieŜności z projektem zlecić korektę rozwiązań projektowych,
- dokonać pomiarów wysokościowych terenu, wyznaczyć repery robocze i w razie istotnych
  rozbieŜności z projektem zlecić korektę rozwiązań projektowych,
- teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować.
  Wokół wykopu winny być ustawione poręcze ochronne i napisy ”Uwaga wykopy, osobom
  postronnym wstęp wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiadać czerwone światło ostrzegawcze.
  Poręcze powinny mieć wysokość 1,1 m ponad terenem i być ustawione w odległości 1,0 m od
  krawędzi wykopu.

12.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczęciem wykopów z pasa planowanych robót  w pasach drogowych rozebrać
nawierzchnie drogowe.

Przewiduje się wykonywać roboty mechanicznie i ręcznie / przy skrzyŜowaniu z uzbrojeniem /.
Wykopy wykonywane będą jako wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem. Wykopy dla
kanalizacji deszczowej do 1,5 m wykonane będą jako mechaniczne skarpowane nieumocnione.

Przewiduje się zabezpieczenie ścian wykopów wąskoprzestrzennych wypraskami stalowymi typu
"Katowice" zakładanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza się stosowanie obudowy pełnej z płyt
stalowych / klatkowej /.  Wykopy winny być zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górna krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.

Generalnie długość otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczać
20-30 m, aby zminimalizować czas ekspozycji na działanie wód opadowych i napływowych.
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W przypadku natrafienia w podłoŜu na grunty nienośne / nasypy i grunty miękkoplastyczne /
naleŜy dokonać wymiany gruntu na całej długości do poziomu warstwy nośnej. Wykop wyłoŜyć na
dnie i po ścianach warstwą geowłókniny i wykonać podsypkę Ŝwirowo - piaskową.
W przypadku wystąpienia w wykopie piasku średnio i drobnoziarnistego, za zgodą Inspektora Nadzoru
moŜliwe jest wykorzystanie go do zasypki.
W miejscach ułoŜenia kanału w terenie zielonym do zasypki wykorzystać moŜna ziemię z wykopu.

Proponuje się zastosować koparkę podsiębierną o poj. łyŜki 0,4 m3. Wykop naleŜy wykonać o
głębokości o 15 cm większej niŜ dno układanego kanału. Z uwagi na istniejące uzbrojenie, wykopy w
pobliŜu uzbrojenia / po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez słuŜby geodezyjne / wykonywać
ręcznie i pod nadzorem odpowiednich słuŜb będących właścicielami tego uzbrojenia / w szczególności
kabli energetycznych i telefonicznych /.

Z uwagi na rodzaj gruntu, ziemię z wykopu naleŜy ładować bezpośrednio na samochody i
odwozić na wysypisko. Do zasypania wykopów przewidziano dowóz piasku. Wykop naleŜy zasypywać
warstwami grubości 15-20 cm. Do zagęszczania stosować zagęszczarki wibracyjne.

Przez obsypkę następuje odciąŜenie rurociągów od występującego w wykopie bocznego
parcia ziemi. Obsypkę naleŜy wykonać tym samym materiałem co podłoŜe. Materiałem obsypki naleŜy
wypełnić wykop z obu stron przewodu do wysokości 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i
zagęszczanie musi następować równocześnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno
następować warstwowo średnio co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanałowej musi być starannie
ubita po obu stronach przewodu, naleŜy ją wykonywać równocześnie z usuwaniem zastosowanego
deskowania warstwami około 15-20 cm do wysokości 50 cm ponad wierzch rurociągu.
Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem do wysokości podbudowy jezdni.

Przy prowadzeniu robót naleŜy przestrzegać przepisy BHP zawarte w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczególności dla robót ziemnych rozdział 10.
Kierownik budowy zobowiązany jest przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie BHP i fakt
ten wpisać do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uŜywać drabin. Wykopy zabezpieczyć
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

12.3. ROBOTY MONTAśOWE

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U.

Jak w przypadku innych materiałów, rozładunek naleŜy wykonywać z naleŜytą ostroŜnością.
Rury nie mogą być zrzucane ani ściągane z naczepy, powinny być unoszone i delikatnie układane na
ziemi. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur naleŜy zwracać uwagę by bosy koniec nie dotykał
bezpośrednio ziemi. PodłoŜe musi być wyprofilowane półkoliście i posiadać zagłębienia w miejscach
usytuowania złączy. PodłoŜe powinno być zniwelowane w ten sposób, aby rura opierała się na nim na
całej swej długości. Przed przystąpieniem do montaŜu rury musza być skontrolowane pod względem
ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się przez wciśniecie do oporu bosego końca w kielich
rury uprzednio połoŜonej.

Rurociągi układać na podłoŜu grubości 15 cm z piasku ukształtowanego na kąt 120' w sposób
eliminujący odkształcenie kielicha. Szczególną uwagę zwracać na prawidłowe wykonanie obsypki i
zasypki rurociągów. W miejscach złączy kielichowych wykonać dołki montaŜowe dla umoŜliwienia
wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki do kielicha rury. Kształt i wielkość dołka montaŜowego
musi zapewnić warunki czystości - nie dostawania się piasku do wnętrza kielicha. Kielich rury
powinien być zabezpieczony odpowiednim denkiem.
Materiał podsypki i obsypki nie powinien zawierać kamieni. Maksymalna dopuszczalna nominalna
wielkość ziarna wynosi 22 mm.

Przewody kanalizacyjne poddać próbie szczelności / przed napływem wód gruntowych /.

12.4.. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE I POMOCNICZE

Cały teren prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, wokół
wykopu ustawione poręcze ochronne i napisy ”Uwaga wykopy, osobom postronnym wstęp



Remont drogi wewnętrznej dz. nr 959/143, 961/142, 1090/143, 1092/143 i 1167/134  w  m. Dobrzeń Mały
Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów deszczowych i zabudowa studzienek chłonnych

wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiadać czerwone światło ostrzegawcze. Poręcze powinny
mieć wysokość 1,1 m ponad terenem i być ustawione w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. W
miejscach przejść dla pieszych oraz poruszania się pojazdów kołowych naleŜy przewidzieć zabudowę
kładek drewnianych typu A2 oraz B2.

13 . UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z następującymi normami i warunkami:
- PN-B-10736:1999      Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
                                     i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-EN-1610: 2002    Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
- PN-B-10729:1999      Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-EN 124;2000       Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
                                    pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
                                    jakości
- PN-S-02204:1997     Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
- PN-B-01707:1992     Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
  ściekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dn, 01,10.1993 r.
  w sprawie eksploatacji, remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

                                                                                                                             Opracował
                                                                                                                   Krzysztof Świątkiewicz


