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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I ZAMAWIAJĄCY.
Miejsce położenia:
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Mieszkowic w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego,
Bolesława Śmiałego oraz Szczerbcowej.
Inwestor:
Gmina Miszkowice, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice.
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:
a) Warunki techniczne włączenia do kanalizacji deszczowej

b) Aktualny wtórnik podkładów geodezyjnych w skali 1:500.
c) Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia.
d) Uzgodnienia z Inwestorem, gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy na budowę przykanalików do
wpustów w związku z przebudową ulic Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i
Szczerbcowej.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i
Szczerbcowej polegająca na wykonaniu utwardzonej nawierzchni oraz budowa przykanalików
do wpustów w celu odwodnienia przebudowywanych ulic.
4. OPIS TERENU INWESTYCJI.
Teren objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Mieszkowie. Jest to osiedle o
zabudowie jednorodzinnej z ulicami o nawierzchni gruntowej. Na terenie objętym inwestycją
znajduje się kanalizacja deszczowa o średnicy 0,20m, do której odprowadzane są wody
opadowe z terenów posesji. Wody opadowe z pasów drogowych nie są odprowadzane w żaden
uporządkowany sposób.
Na omawianym terenie znajduje się ponadto następujące uzbrojenie podziemne: sieć
wodociągowa,

sieć

gazowa,

kanalizacja

sanitarna

,

kable

energetyczne

i

kable

telekomunikacyjne.
5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Wykonane badania pozwalają stwierdzić, że do głębokości 0,4 – 0,5 m oraz lokalnie głębiej do
1,1 m (patrz punkt nr 3) zalegają nasypy niekontrolowane piaszczyste oraz piaszczyste
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przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszką żużla i humusu. Są to grunty średnio
zagęszczone o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID = 0,45. Ze względu na domieszki
antropogeniczne oraz humus grunty te należy traktować jako wysadzinowe. Wskaźnik piaskowy
oznaczony na próbie pobranej z gruntów nasypowych (otwór 3 głębokość 0,5 m) wynosi WP =
13,2%.
Grunty rodzime to piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz piaszczyste zwięzłe. W stropie do
głębokości 0,9 – 1,2 m a lokalnie (otwór nr 6) znacznie głębiej bo do 2,0 m są to wilgotne grunty
plastyczne o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,31. Głębiej gliny są
twardoplastyczne o uśrednionym IL = 0,15. W punktach 3 – 6 poniżej głębokości 2,0 – 2,6 m
zalegają piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczonym
ID = 0,64. Podłoże rodzime w strefie przemarzania (tj. do 0,8 m) budują grunty wysadzinowe
charakteryzujące się niskimi wartościami wskaźnika piaskowego WP = 12,7 – 13,7% a nawet
WP = 5,9% .
W trakcie wierceń (sierpień 2012 r.) do głębokości rozpoznania nie stwierdzono obecności wody
gruntowej. Grunty w stanie plastycznym charakteryzowały się podwyższona wilgotnością.
Warunki wodne na omawianym terenie są dobre (tj. poziom wód gruntowych poniżej 2 m) a w
strefie przemarzania (czyli do 0,8 m) zalegają grunty wysadzinowe w związku z tym podłoże
należy zaliczyć do grupy nośności G.

3.6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.
Zgodnie z otrzymanymi warunkami zaprojektowano przykanaliki do wpustów o średnicy 0,16m
włączone do istniejących kanałów z PVC o średnicy 0,20m poprzez studzienki kanalizacyjne.
Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y punktów charakterystycznych umożliwiające ich
wytyczenie w terenie przedstawiono w „Projekcie zagospodarowania terenu”.
6.1. Przebieg trasy.
W

zakres opracowania

wchodzi

wykonanie

przykanalików

kanalizacji

deszczowej

o

następujących średnicach:
Ø0,16m o łącznej długości L= 95,8m.
Układ wysokościowy projektowanych kanałów został dostosowany do niwelety istniejącego i
projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym. Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).
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6.2. Materiał i uzbrojenie.
Przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC kl. S, SDR 34 SN8 litych o złączach
kielichowych na uszczelkę gumową o łącznej długości L=95,8m.
Należy przewidzieć po dwie nasuwki Ø0,16m z PVC na każdą instalowaną studzienkę na
istniejącym kanale. Ogółem zaprojektowano 12 studzienek na istniejących kanałach, do
montażu których przewidziano 24 nasuwki.
6.3. Studzienki kanalizacyjne.
Na kanałach zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 1,0m w ilości 12 sztuk.
Studzienki betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego z pokrywą z wypełnieniem
betonowym oraz prefabrykowanych elementów tj: komory betonowej z kinetą wykonaną z
betonu, kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni dystansowych
połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe
i żelbetowe wykonane muszą być z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego
nw<4%. W miejscach przejść rurami przez ściany betonowe studzienek należy zastosować
przejścia szczelne, króćce dostudzienne, łączniki itp. wymagane przez producentów rur.
Zaprojektowano włazy kanałowe z pokrywą wypełnioną betonem. Klasa włazu D400. Głębokość
osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm, średnica pokrywy 680mm.
Zaprojektowano również studzienki tworzywowe o średnicy 425mm w ilości 2 sztuk.
Studzienki z tworzyw sztucznych zaprojektowane zostały jako studzienki niewłazowe systemu
firmy Wavin

i składają się z kinety rewizyjnej, rury trzonowej ∅ 425mm, pierścieni

dystansowych, stożka pierścienia odciążającego, włazu żeliwnego klasy D 400.
Zwieńczenia studzienek należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124.
Zaprojektowano włączenie przykanalików do dwóch studni istniejących, które należy
poddać ocenie stanu technicznego i w razie konieczności poddać renowacji (uszczelnienie,
wykonanie nowej podbudowy pod właz, wymiana włazu na nowy, wymiana stopni złazowych na
nowe itp.).
W projekcie założono, że obie studnie są studniami betonowymi. W przypadku, gdy są one
studniami

tworzywowymi

należy

zmienić

sposób włączenia

do

nich

projektowanych

przykanalików, bądź wymienić studzienki na nowe betonowe.
UWAGA: Wszystkie studzienki na kanałach deszczowych i sanitarnych znajdujące się w
zakresie opracowania części drogowej projektu należy poddać regulacji wysokościowej,
dopasowując rzędne włazów do projektowanej rzędnej niwelety. Niedopuszczalne jest
pozostawienie włazów zabudowywanie włazów poprzez nadsypanie bądź zaasfaltowanie.
Ogółem w zakresie opracowania znajduje się około 65 studzienek.
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6.4. Wpusty deszczowe.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podłączone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na istniejących kanałach deszczowych.
Miejsce lokalizacji oraz rzędne projektowanych wpustów deszczowych są zgodne z częścią
drogową projektu.
Wpusty deszczowe zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej d = 45 cm z
częścią osadnikową z odejściem Ø160 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Zwieńczenie
studzienki wpustowej żeliwny wpust uliczny kołnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luźno i na zawiasie. Głębokość osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.
Łącznie zaprojektowano 27szt. wpustów deszczowych.
Zwieńczenia wpustów należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124.
7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT
Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
7.1. ROBOTY ZIEMNE
Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo
ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych.
Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego .
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo
pracujących w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt
zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu.
Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub
przełożenie. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną

przez

producentów rur.
Zaprojektowano posadowienie projektowanych kanałów w zależności od warunków gruntowych:
- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości 15cm zagęszczonej do wskaźnika
zagęszczenia Id>0,40
Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z
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wyłączeniem odcinków na złączach.
Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej
ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej
warstwy nie powinna przekraczać 15cm.
Po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń kanału.
II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem zasypowym (całkowita
wymiana gruntu) - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypkę wykonać warstwami z
jednoczesnym

zagęszczeniem

każdej

warstwy

zasypowej

do

uzyskania

wskaźnika

zagęszczenia IS ≥ 1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty
ziemne – Wymagania i badania.”.
Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie
przez każdą warstwę wymaganego stopnia zagęszczenia.
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną przez producentów
7.2. ROBOTY MONTAŻOWE
Kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury z
materiału podanego w opisie.
Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki
należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych
przez producentów rur.
Kanały wykonać należy z rur PVC łączonych zgodnie z instrukcją montażową układania w
gruncie rurociągów z PVC opracowaną przez producentów rur.
Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonać należy przy zachowaniu warunków zawartych w
normie PN-B-10729:1999 „Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne”. Kanały zaleca się
wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się podłoża, a tym samym do
pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych.
Uwagi dla wykonawcy:
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych należy
wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów
obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi.
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