


 
 

OPIS TECHNICZNY  
 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odcinka kanalizacji 
deszczowej odwadniający utwardzoną powierzchnię dojazdu przy zbiorniku ZB1 dla 
zadania „Utwardzenia placów (dojazdu) do zbiorników ZB1 i ZB2, oraz 
wzmocnienie (remont) rowu okalającego zbiornik ZB1 na odcinku C-E1  
w ramach zadania „Rozbudowa PPNT II Etap na terenie Strefy S1-3; Ogrodzenie 
zbiorników retencyjnych wraz z towarzyszącą infrastruktur ą w miejscowości 
Zaczernie”.  
 
2. OPIS  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ. 
 

Zakresem niniejszego opracowania jest odcinek kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe z utwardzonej powierzchni dojazdu do zbiornika ZB1. 
Odwodnienia terenu oraz przejęcie wody z drenażu drogi projektuje się za pomocą 
wpustu ściekowego ulicznego dn 500 z osadnikiem h=0,6m wyposażonego w 
pierścienie odciążające. Odprowadzenie wody z wpustu przewidziano bezpośrednio do 
komory istniejącej przepompowni wód deszczowych odcinkiem kanalizacji deszczowej 
z rur PVC typu „S”  ø 200.  
Na trasie projektowanej kanalizacji występuje skrzyżowania z projektowanym 
przełożeniem kabli energetycznych. W miejscu skrzyżowania na kablach należy założyć 
rury ochronne ( ujęto w projekcie branży elektrycznej). 

 
Roboty ziemne związane z budową odcinka kanalizacji z rur kanałowych  

powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.  
Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane  
i rozparte.  
Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi,  
za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek  
z drewna o grubości 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo,  
oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 
Należy liczyć się z powstaniem w trakcie odwadniania rozluźnienia gruntu rodzimego  
w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza ścian wykopu .  
Należy więc zapewnić bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków  
do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza  
w górnej części umocnienia. Obudowę wykopu z elementów drewnianych, wyprasek 
stalowych lub szalunku typu boks usuwać należy w miarę zasypywania wykopu.  
Do wypełnienia wykopu  proponuje się: 
- jako podsypkę  (0,1m) i obsypke w strefie rury (do+0,3m ponad wierzch rury) 
proponuję grunty zagęszczalne (piaski i żwiry)  
- powyżej strefy rury (+0,3 m) poza obrysem drogi może być grunt rodzimy z wykopu  
- pod drogą proponuje się grunty zagęszczalne na całej głębokości wykopu. 
Uwaga: strefa gruntów zagęszczalnych otoczonych gruntami rodzimymi o charakterze 
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bardziej spoistym zawsze stanowi strefę drenująca i najkrótszą drogę do spływu wód 
opadowych – jest narażona na wymywanie drobnych frakcji.  
 
Odwodnienie wykopów 
Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane 
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia 
wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych 
powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli.  
Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m 
poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować 
okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody 
gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być ponadto 
zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy zabezpieczające 
ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegający 
teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wód poza wykop. 
Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć dowolną 
technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w 
całym okresie trwania robót ziemnych. 
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