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OPIS TECHNICZNY  

 
do projektu pn. „BUDOWA MAGAZYNU SOLI DROGOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ 

INFRASTRUKTURĄ 
 

E T A P  I  –  R E M O N T  U T W A R D Z O N E J  N A W I E R Z C H N I  
 

1. DANE OGÓLNE 
1.1 Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej utwardzonej powierzchni placu na terenie działki 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO“ Sp. z .o. ul. Komunalna 4 we Włocławku (działka  
nr 24/2 KM 80). Remont będzie dotyczył powierzchni 497,70 m 2.. 
 
1.2 Podstawa opracowania. 
– Zlecenie Inwestora  
– Mapa do celów projektowych. 
– Wizja lokalna w terenie. 
– Szkic pomiaru rzędnych wykonany  przez Geoinwest 
 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Na terenie nieruchomości usytuowane są budynki biurowe, magazynowe i  warsztatowe. 
Teren jest ogrodzony, podzielony ogrodzeniem wewnętrznym na kilka stref przeznaczonych na 
składowanie pojemników, garaże, place postojowe sprzętu i samochodów ciężarowych oraz magazyny. 
Projektowany remont fragmentu utwardzonej nawierzchni, w stanie istniejącym jest w znacznej części 
utwardzony.  
Nawierzchnie jego stanowią: : bruk, płyty typu MON, trylinka, bloczki betonowe, asfalt. 
 
2.1 Uzbrojenie terenu 
W obszarze projektowanego remontu nawierzchni placu znajdują się następujące wewnętrzne sieci 
i urządzenia, które kolidują z planowanym przedsięwzięciem: wpusty deszczowe i przykanaliki 
deszczowe, przyłącze wodociągowe, słup oświetleniowy i kabel NN, hydrant zewnętrzny, ogrodzenie 
wewnętrzne na słupkach żelbetowych i stalowych. 
Wszystkie istniejące sieci i urządzenia infrastruktury znajdują się na terenie Inwestora i w całości są 
jego własnością. 
Wszystkie sieci i urządzenia  kolidujące z projektowanym remontem, zostaną przebudowane. 
 
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
Potrzeba  utwardzenia w postaci jednolitej gładkiej powierzchni asfaltowej, wynika z planowanej w 
II ETAPIE budowy magazynu soli drogowej. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe zostały zawarte w części graficznej opracowania. 
 
3.1 Rozwiązania sytuacyjne  
 
Teren przeznaczony pod projektowany remont utwardzenia nawierzchni oznaczony jest na planie 
sytuacyjnym literami A, B, C, D. 
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Projektowane utwardzenie nawierzchni wykonane jest z asfaltu na podbudowie kamiennej z warstwą 
odsączającą  z piasku obudowane krawężnikiem betonowym  z czterech stron. W utwardzaną 
nawierzchnię wbudowane jest odwodnienie liniowe. 
Rozwiązania sytuacyjne placu objętego zakresem remontu, przedstawione jest na RYS.1 – PLAN 
SYTUACYJNY.  
Plan sytuacyjny wykonania nawierzchni asfaltowej  opracowany został  w skali 1:500 na podstawie 
danych zawartych w punkcie 2 niniejszego opisu .  
Wielkość projektowanej nawierzchni asfaltowej wynosi 497,70 m 2 . 
Wymiary placu zostały dostosowane do linii zabudowy, uwzględniającej planowaną budowę drogi  oraz 
istniejącej zabudowy i ogrodzenia.  
 
3.2 Rozwiązania  wysokościowe 
Wysokościowo niweleta projektowanej nawierzchni  jest wytrasowana ( w ramach istniejących 
możliwości) w  nawiązaniu do niwelety istniejącej nawierzchni działki nr 24/2. Plac projektowany jest ze 
spadkiem podłużnym 0,3%. Natomiast projektowany spadek podłużny podjazdu, wynosi 1,5%. 
Przekroje normalne wykonano w skali 1:250/100, na których pokazano  elementy konstrukcyjne 
nawierzchni. 
Rozwiązania wysokościowe przedstawia szkic niwelety – RYS.2, na którym oznaczone są rzędne 
wysokościowe  w miejscach charakterystycznych. 
Spadki  podłużne i poprzeczne nawierzchni  - oznaczone są na przekrojach. 
 
W ramach wykonywanych robót należy nawiązać do istniejącego układu utwardzonego terenu. 
 
3.3 Konstrukcja nawierzchni placu 
 
Przyjęta konstrukcja nawierzchni placu 

– 4,0 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 
– 4,0 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 
– 30,0 cm podbudowa zasadnicza - warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5mm 
– 10,0 cm podbudowa pomocnicza - podsypka piaskowa 

Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinno spełniać wymagania podłoża (pod 
względem wysadzinowości) G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane . 
Wymagane parametry to wskaźnik zagęszczenia Is >1,00 i wtórny model odkształcenia 
E2  >100Pa. 
Krawężniki betonowe na ławie betonowej (C 12/15) z oporem 15 x 30 cm 
Nasiąkliwość klasa 2 - (oznaczenie B) 
Odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających  klasa 3 - (oznaczenie D) 
Klasa wytrzymałości na zginanie  klasa 3 - (oznaczenie U) 
Klasa odporności na ścieranie  klasa 4 - (oznaczenie I) 
 
3.4 Technologia wykonania warstw nawierzchni oraz montaż krawężników 

– podbudowa z piasku warstwa pomocnicza, 

– Podbudowa z kruszywa łamanego: 
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Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

RYS 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej. 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 

–  Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak aby po jej 
zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną. Zagęszczanie należy prowadzić warstwami 
nie grubszymi niż 20 cm. 
Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej.  

– Zagęszczenie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w 
kierunku górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane na bieżąco poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 
lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej nawierzchni. W miejscach niedostępnych 
dla walca dogęszczać płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

– krawężnik należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm na ławie  
betonowej z betonu C12/15 Do budowy użyć krawężnika betonowego typu ulicznego o 
wym. 15x30x100 cm, a spoiny w krawężniku wypełnić zaprawą cementową. 

3.4.1 Mieszanka mineralno asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1. warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025 

2. warstwa wiążąca gr.4 cm z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025 

3.5 Materiały 

3.5.1 Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych 
podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza 
nienormowe według aprobat technicznych. 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.  

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 
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   50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 
3 Temperatura zapłonu, nie 

mniej niż 
°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), nie 
więcej niż 

 
% m/m 

PN-EN 12607-1 [31]  
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 

3.5.2 Kruszywo  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043, 
obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. 

3.5.3 Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-
asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary 
kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C  wynosiła co 
najmniej 80%. 

3.5.4 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 
stosować: emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych. 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
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– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 

3.6 Technologia wykonania warstw nawierzchni  
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową w sposób ciągły, bez postojów układarki. Minimalna temperatura mieszanki wysypywanej z 
wywrotki do kosza układarki powinna być wyższa od 140C. Zaleca się układanie warstwy na całą 
szerokość lub dwoma rozściełaczami poruszającymi się równolegle jeden za drugim w odstępie 
maksymalnym do 50 m (powstaje gorący szew roboczy). Nie dopuszcza się tworzenia zimnego szwa 
roboczego. 
Szczególnej staranności wymaga prawidłowe zagęszczenie i nadanie jednakowego wyglądu mieszance 
w obrębie połączenia roboczego (szwu). 
Powierzchnie urządzeń obcych jak krawężniki, studzienki itp., powinny być przesmarowane emulsją 
asfaltową, taką samą jak stosowana do wykonania warstwy sczepnej. Natychmiast po sprawdzeniu, że 
ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. Minimalna temperatura 
zagęszczanej mieszanki (mierzona bezpośrednio za stołem układarki) nie powinna być niższa od 
125C. Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania oraz 
praktycznymi zasadami, takimi jak: 

– walce powinny dochodzić jak najbliżej układarki, 
– walce wibracyjne nie mogą powodować miażdżenia ziaren, 
– zagęszczanie należy rozpoczynać od połączeń ( szwów ) i od niższej krawędzi 
– manewry zmiany kierunku ruchu walców powinny się odbywać na zagęszczonej warstwie 
– zabroniony jest postój walców na zagęszczonej warstwie o temperaturze powyżej 80oC. 

Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w 
całym jej przekroju. Układanie powinno być tak zorganizowane, aby ograniczyć ilość szwów 
poprzecznych oraz szwów podłużnych. Zagęszczenie i połączenie mieszanki bitumicznej w rejonie 
szwu powinny spełniać wymagania takie same jak dla pozostałej nawierzchni. Szwy poprzeczne kolejno 
następujących po sobie warstw bitumicznych powinny być przesunięte o co najmniej 1 m. 
Powierzchnia szwów poprzecznych wykonywanych na zimno powinna być pionowa, uzyskana przez 
nacięcie piłą oraz przesmarowana odpowiednim rodzajem emulsji przed układaniem przyległego pasa. 
Układanie warstw asfaltowych należy tak zaplanować, aby kolejne gorące szwy podłużne były 
przesunięte względem siebie o co najmniej 30 cm i aby w warstwie ścieralnej nie wypadły one pod 
śladem kół. 
W przypadku technologicznych postojów rozściełacza należy wykonać poprzeczny szew roboczy gdy 
czas postoju przekracza 20 minut. 
 
3.7 Badania przed przystąpieniem do robót 
Dostarczany materiał powinien posiadać odpowiednie świadectwo jakości stwierdzające zgodność jego 
cech z wymaganiami. Dodatkowo wykonawca wykona badania sprawdzające właściwości materiałów 
dla każdej dostawy kruszywa, wypełniacza i lepiszcza na próbkach reprezentatywnych. 
 
3.8 Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych z terenu  utwardzonego odbywało się będzie do istniejącej kanalizacji 
deszczowej poprzez wpusty znajdującej się na terenie działki.   
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4 INSTALACJE SANITARNE 
 
4.1 OPIS OGÓLNY 
Opracowanie dotyczy przebudowy kolidujących z remontem placu instalacji i urządzeń sanitarnych. 
 
W skład projektu wchodzą: 

a) Demontaż hydrantu zewnętrznego naziemnego Ø 80 oznaczonego na planie sytuacyjnym jako Hp i 
z podejścia hydrantowego wykonanie przyłącza wodociągowego do  wytwornicy solanki, 
projektowanej w II ETAPIE.  

b) Wykonanie przyłącza  wodociągowego DN 90 z rur PEHD i montaż nowego hydrantu 
zewnętrznego DN 80 naziemnego. 

c) Demontaż dwóch wpustów ulicznych i fragmentów rurociągów kanalizacji deszczowej – 
kolidujących z remontowaną nawierzchnią placu. 

d) Wykonanie dwóch wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
e) Montaż odwodnienia liniowego i włączenie go do projektowanej  bezodpływowej studni. 
 

4.2 Demontaż hydrantu zewnętrznego naziemnego Ø 80 i wykonanie podejścia wodociągowego 
do wytwornicy solanki 

W ramach robót przygotowawczych wykonana była odkrywka miejsca posadowienia hydrantu. Hydrant 
jest posadowiony na głębokości ok. (-) 2,3 m od rzędnej terenu.  Część podziemna hydrantu wykazuje 
znaczne zużycie techniczne, elementy  zewnętrznie znacznie skorodowane. W związku z tym hydrant 
nie nadaje się do odzysku i ponownego montażu. 
Rurociąg zasilający hydrant jest wykonany jako stalowy DN 90 mm. 
 
W y k o n a n i e  p o d e j ś c i a  w o d y  d o  w y t w o r n i c y  s o l a n k i  
 

– Po demontażu hydrantu na końcu podejścia zamontować trójnik redukcyjny, z którego 
wyprowadzić podejście wody do wytwornicy. Wykonać blok oporowy w miejscu montażu 
trójnika wg rysunku szczegółowego.  

– Podejście wykonać z rury PEHD 100 Ø 40 x 2,4  SDR 17 PN 10 i na wysokości 1,0 m nad 
rzędną gotowego placu asfaltowego zakorkować. Podejście wyprowadzić w miejscu 
oznaczonym „PW” – 1,0 m od początku podjazdu i  1,0 m od dłuższego boku placu. 

– Odcinek rury ponad terenem umocować do uprzednio zamontowanego w gruncie kształtownika 
stalowego np. kątownika 50x 50 mm. 

– Wykonać dalszą odkrywkę ( ok. 7,0m) rurociągu zasilającego dotychczasowy hydrant i w 
miejscu oznaczonym na planie „3” , zamontować zasuwę typu E2 nr kat. 4000 DN80  np. firmy 
Hawle. ( Trasa rurociągu istniejącego nie zainwentaryzowana – lokalizacja na podstawie 
badania sondą wykonana przez MPWiK we Włocławku – plansza Załącznik Nr 2). 

Zasuwę wyposażyć w drążek i zakończyć w skrzynce ulicznej. Drążek zasuwy należy wyprowadzić do 
powierzchni terenu i osadzić w ulicznej skrzynce wodociągowej. 
Drążek zasuwy należy zabezpieczyć przed zsunięciem z trzpienia zasuwy za pomocą zawleczki. Cała 
zasuwa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie powłoką wykonaną na bazie żywic epoksydowych. 
Skrzynka uliczna z pokrywą z żeliwa szarego GG-20. Drążek zasuwy powinien posiadać wrzeciono 
wykonane ze stali ocynkowanej, kołpak z żeliwa GG-25, i rurę osłonową z HDPE. Skrzynkę 
wodociągową należy posadowić na betonowym fundamencie grubości wg rysunku szczegółowego. 
 
UWAGA. Zasuwę pozostawić w stanie zamkniętym. Odcinek od zasuwy -  podejście  wody do 
wytwornicy solanki musi być odwodnione. 
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4.3 Wykonanie przyłącza  wodociągowego DN 90 z rur PEHD i montaż nowego hydrantu 
zewnętrznego DN 80 naziemnego. 

Ustalić lokalizację istniejącego wodociągu po trasie wg Załącznika Nr 2. 
Włączenia w istniejący wodociąg  wykonać w miejscu oznaczonym Tr 1. 
Włączenie nowoprojektowanego odcinka  do istniejącego wodociągu zrealizować poprzez trójnik  
90 x 90 a następnie zamontować zasuwę typu E2 nr kat. 4000 DN80  np. firmy Hawle.  
Zasuwę wyposażyć w drążek i zakończyć w skrzynce ulicznej. Drążek zasuwy należy wyprowadzić do 
powierzchni terenu i osadzić w ulicznej skrzynce wodociągowej. 
Drążek zasuwy należy zabezpieczyć przed zsunięciem z trzpienia zasuwy za pomocą zawleczki. Cała 
zasuwa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie powłoką wykonaną na bazie żywic epoksydowych. 
Skrzynka uliczna z pokrywą z żeliwa szarego GG-20. Drążek zasuwy powinien posiadać wrzeciono 
wykonane ze stali ocynkowanej, kołpak z żeliwa GG-25, i rurę osłonową z HDPE. Skrzynkę 
wodociągową należy posadowić na betonowym fundamencie grubości wg rysunku szczegółowego. 
Przyłącze hydrantowe wykonać z rur  Ø 90x5,4 mm PEHD klasy PE100 SDR17 PN10. 
Na projektowanym przyłączu zaprojektowano hydrant nadziemny oznaczony jako Hp 1 o średnicy 
DN80. 
Hydrant swoim zasięgiem całkowicie zabezpiecza pod względem zewnętrznej ochrony p.poż. teren 
objęty projektem. 
Po wykonaniu przyłącza do hydrantu, zasuwę należy pozostawić  w położeniu otwartym. Hydrant 
zewnętrzny należy oznaczyć tabliczkami zgodnie z PN-65/M-51520.  
W celu ochrony hydrantu zamontować odboje stalowe wysokości 60,0 cm z rury stalowej czarnej DN  
65 zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej zewnętrznie w pasy żółto-białe. 
 
B l o k i  o p o r o w e  
Blok oporowy należy wykonać w miejscu włączenia przyłącza do istniejącego wodociągu. Budowa bloku 
oporowego wg rys. szczegółowego. 
 
P r ó b y ,  p ł u k a n i e   
Wykonane przyłącza wodociągowe  należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 
W czasie przeprowadzenia próby należy przestrzegać następujących warunków: 

– przewód wodociągowy nie powinien być nasłoneczniony, 
– napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
– temperatura wody użytej do prób nie powinna mieć więcej niż 20 oC, 
– należy dobrze odpowietrzyć próbowany odcinek wodociągu, 
– po napełnieniu odcinka wodą i odpowietrzeniu należy pozostawić wodociąg na 12 

godz. W celu ustabilizowania. 
 

O z n a k o w a n i e  w o d o c i ą g u .  
Przyłącze  wodociągowe należy oznakować zgodnie z normą PN - 86/ B – 09700,  folią w kolorze 
niebieskim o szerokości 25cm umieszczoną 0,25m ponad wykonanym rurociągiem. 
Folia powinna mieć wtopioną taśmę stalową w celu lokalizacji ułożonego przyłącza wodociągowego. 
Armaturę wodociągową należy oznaczyć tabliczkami wodociągowymi. Tabliczki wodociągowe należy 
umieścić na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm i wysokości 1,6 m ponad 
poziom terenu. Słupek należy wkopać w ziemię na głębokość 0,8 m. i obetonować. 
 R O B O T Y  Z I E M N E  
Wykopy wykonać wykopem otwartym. Odspojenie gruntu w wykopie należy wykonać sposobem 
mechanicznym i ręcznym ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy winny być prowadzone zgodnie z 
przepisami zawartymi w PN–B–06050:1999.Wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia 
podziemnego. 
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4.4 Demontaż dwóch wpustów ulicznych i fragmentów rurociągów kanalizacji deszczowej – 
kolidujących z remontowaną nawierzchnią placu. 

 
Zdemontować wpusty ściekowe oznaczone na planie sytuacyjnym „1” i „2” wraz ze studniami oraz 
niezbędnymi odcinkami rurociągów kanalizacyjnych kolidującymi z remontowaną nawierzchnią. 
Miejsca wykopów po demontażu zasypać piaskiem, zamulić i zagęścić warstwami. 
Pozostałe fragmenty przykanalików deszczowych, nie kolidujących z budową można pozostawić 
w gruncie. 
UWAGA. Wloty w studni D1 od zdemontowanych przykanalików należy zaślepić. 
 
4.5 Wykonanie dwóch wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej 
 
W Miejsce zdemontowanych wpustów projektowane są 2 wpusty uliczne żeliwne kl. D400 -  Wp1 i Wp2 
ustawione  na studzienkach betonowych  500 z osadnikiem i koszem osadczym. 
Przykanaliki wykonać z rur i kształtek PVC-U” ze ścianką litą ø 160 x 4,7 PVC-U  klasy „S”, SN8, 
SDR34 łączonych na uszczelki gumowe wargowe umieszczone w standardowej długości kielichach 
zapewniających szczelność i elastyczność połączenia rur między sobą. Rury wprowadzić do studzienki 
D1 z uszczelniającymi przejściami szczelnymi  osadzonymi na budowie w istniejącej studni. Kinety w 
studni należy dostosować do projektowanych wlotów.  
 
W a r u n k i  t e c h n i c z n e  w y k o n a n i a  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowania 
projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem w celu sprawdzenia.  
Wykopy pod kanalizację należy wykonać otwarte, mechanicznie. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Wydobywaną ziemię na odkład składować wzdłuż 
krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Przejście ma być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  
Grunt rodzimy nie nadający się do zagęszczenia wywieźć. Odtworzyć zdemontowaną nawierzchnię. 
 
P o d s y p k a  p o d  r u r o c i a g i  .  
Pod rury należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 15cm.  Podsypkę należy zagęścić ubijakami 
mechanicznymi. Należy wykonać starannie łożysko nośne pod rurę. 
Z a s y p k a  w y k o p ó w    
 
Zasypanie wykopu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków oraz wykonania obsypki 
30,0 cm ponad wierzch rury piaskiem. 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem mechanicznym . z 
zagęszczeniem mechanicznym gruntu do Is = 1,0. 
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne. 
R o b o t y  m o n t a ż o w e  
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. 
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i 
pionowej. 
 
G ł ę b o k o ś ć  u ł o ż e n i a  k a n a ł u  
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem, głębokość ułożenia przykanalika powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu 
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przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz  0,20m 
zgodnie z PN-92/B-10735. Dla budowy kanalizacji w strefie hz=1,20m, a hmin=1,40m. 
M o n t a ż  z ł ą c z y  
Złączem rur kanalizacyjnych, łączników i kształtek z PVC-U są złącza kielichowe na wcisk z 
zastosowaniem uszczelek gumowych. Na połączeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji 
betonowej, stosować przejścia szczelne z PVC-U typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym. 
 
4.6 Montaż odwodnienia liniowego i włączenie go do projektowanej  bezodpływowej studni 
O d w o d n i e n i e  l i n i o w e  
Na projektowanym przyszłym wjeździe do magazynu soli  - przed bramą wjazdową projektowane jest  
odwodnienie liniowe o długości 4,5 m. Odcieki będą odprowadzane rurociągiem PVC-U Ø 160 SN 8 
SDR 34 do projektowanej studni betonowej Ø 1000 z włazem D400. 
Odwodnienie liniowe należy wykonać z korytek z polimerobetonu lub PEHA w klasie obciążeń D 400 z 
rusztem żeliwnym i listwą krawędziową kanału stalową-ocynkowaną o szerokości kanałów w prześwicie 
150 mm. 
Odwodnienie montować  ze spadkiem w stronę skrzynki – studzienki systemowej odwodnień liniowych. 
Montaż odwodnienia wg rysunku szczegółowego RYS.9 i 10. 
Ruszt odwodnienia musi znajdować się 3-5mm poniżej poziomu asfaltu, w celu optymalnego odbioru 
wody. 
 
S t u d n i a  b e z o d p ł y w o w a  
Studnię kanalizacyjną wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych klasy min. B45 
wodoszczelnych W8 łączonych na uszczelki gumowe. 
Studnię  zwieńczyć będą włazem żeliwnym D 400 na płycie odciążającej. 
Dno studni żelbetowe prefabrykowane pełne. 
 
5 UWAGI KOŃCOWE 
Roboty objęte projektem wymagają sporządzenia planu BIOZ. 
Teren prowadzonych prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Roboty budowlano- montażowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami bhp i ochrony środowiska oraz normami pod nadzorem 
osób uprawnionych. 
Wszelkie użyte materiały budowlane i elementy wyposażenia powinny odpowiadać atestom 
technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z ich 
przeznaczeniem i wytycznymi producenta. 
Projektowane prace nie naruszają interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
U W A G A !  

Wszystkie nazwy firmowe materiałów i wyrobów wymienione w projekcie, należy traktować jako 
przykładowe, wyznaczające jakość, konieczne parametry i standard wbudowywanych materiałów -  w 
celu uzyskania założonego efektu wykonania robót remontowych. 
Dopuszcza się zastosowanie równoważnych  materiałów i wyrobów innych niż określone w projekcie 
budowlanym.  
Ich jakości nie może być gorsza od jakości  materiałów określonych w specyfikacji oraz spełniać w 
stopniu co najmniej takim samym wymienione główne cechy, wymagania i normy. 
 
Opracował: 
 
Jacek Sieradzki 
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