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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany na realizację zadania inwestycyjnego
p.n.: „Przebudowa kanału zrzutowego, odprowadzającego ścieki oczyszczone z miejskiej
oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej w Białobrzegach do rzeki Pilicy”.
Niniejszy projekt budowlany stanowi także załącznik do wniosku o zgłoszenie robót nie wymagających
pozwolenia na budowę.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawą formalną i merytoryczną niniejszego opracowania są:


Warunki techniczne, wydane przez ZWiK - Zakład Budżetowy w Białobrzegach,
pismo z dnia 08-12-2009 r., L.dz. 57/2009;



Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi,
zatwierdzonego uchwałą nr XV/81/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 marca 2004 r.
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego Nr 68, poz. 1725 ze zm.
(Dz. U. z 2006 r., Nr 61, poz. 1938);



Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„przebudowie kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki oczyszczone z miejskiej oczyszczalni
przy ul. Spacerowej w Białobrzegach do rzeki Pilicy”, pismo z dnia 11.12.2009 r.,
nr GPGGiOŚ.7624/12/2009;



Mapy do celów projektowych 1:500, z datą aktualizacji 23 maja 2009 r.;



Opinia Nr ZUD-174/2009, z dnia 21-12-2009 r., w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej,
wydana przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, 26-800 Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9,
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;



Decyzja Starosty Białobrzeskiego Nr ROŚ-6223/3F/0/2002, z dnia 10-07-2002 r.,
dotycząca pozwolenia wodno-prawnego dla ZWiK w Białobrzegach na pobór wód podziemnych
ze studni A, B, F oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Pilicy
ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Białobrzegach;



Inwentaryzacja uzupełniająca i wywiad w terenie;



Wytyczne przekazane przez Zamawiającego w trakcie opracowywania projektu budowlanego.

1.3. Zakres i cel realizacji zadania inwestycyjnego
Zakresem realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego objęta jest przebudowa istniejącego
kanału zrzutowego wykonanego z rur PVC D 300 mm oraz rur i kształtek PVC D 500 mm. Nowy kanał
zrzutowy zostanie wykonany z rur GRP o średnicy DN 500 mm o połączeniach systemowych
gwarantujących 100% szczelność. Trasa nowego kanału pokrywać się będzie z trasą kanału
istniejącego.
Przebudowa obecnie funkcjonującego kanału zrzutowego konieczna jest z uwagi na zły stan
techniczny kanału oraz jego niewystarczającą przepustowość.
Ww. zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na działkach o numerach: 1500/1, 1502/1, 1504, 1129/1,
1505/3, 1505/5, 1505/8, 1505/11, 1505/18, położonych w Białobrzegach.
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1.4. Wybór lokalizacji kanału zrzutowego
Przebieg trasy planowanego do przebudowy kanału zrzutowego
uwarunkowań:

wynika z następujących



dostępności terenu;



istniejącego i projektowanego w tym rejonie uzbrojenia podziemnego;



warunków technicznych, wydanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy
w Białobrzegach.

Uwzględniając ww. uwarunkowania oraz wytyczne Zamawiającego, planowany do przebudowy kanału
zrzutowy zlokalizowano następująco:


na odcinku od KZ do S4 +2,00 m tzn. od komory zrzutowej przy rzece Pilicy do ostatniej studni
kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni — tj. na odcinku o długości 252,20 m,
projektowany kanał zrzutowy zlokalizowano w nasypie, po trasie kanału istniejącego;



na dalszym odcinku licząc w górę biegu kanału, czyli od S4 +2,00 m do węzła A, tj. do połączenia
go z istniejącym kanałem z rur PVC D 500 mm — tj. na odcinku o długości 21,80 m, projektowany
kanał zrzutowy posadowiony będzie poniżej poziomu terenu oczyszczalni ścieków, po trasie
istniejącego kanału PVC D 300 mm i D 500 mm. Nasyp ziemny na ww. odcinku zostanie
rozebrany a grunt pochodzący z tego nasypu shałdowany na terenie oczyszczalni w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

Trasę projektowanego kanału przecinają niżej wyszczególnione przeszkody i uzbrojenie podziemne:


kanalizacja deszczowa Ø 600 mm

w 1 miejscu,



kable elektryczne nn

w 1 miejscu,

1.5. Stan prawny terenu budowy
Projektowany kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest na terenie następujących
działek, stanowiących własność lub będących we władaniu następujących instytucji:
L.p. Nazwa obrębu Arkusz
1

2

Białobrzegi

Białobrzegi

3

Białobrzegi

4

Białobrzegi

22

22

22

Numer działki,

Właściciel lub Władający, położenie

1502/1, 1505/3,
1505/5, 1505/8,
1505/11, 1505/18

Gmina Białobrzegi
- adres: Pl. Zygmunta Starego 9,
26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie.

1500/1,

Grudziński Marian (Wacław, Anna)
Grudziński Tadeusz Zdzisław (Wacław, Anna)
Tomala Rafał Dominik (Franciszek Elżbieta)
- adres: ul. Gajowa 2, 26-800 Białobrzegi, [AWZ 5/79]

1504

Czwarno Bolesław (Franciszek Józef)
- adres: ul. Polańska 12, 26-800 Białobrzegi;
Czwarno Marianna (Jan Anna)
- adres: ul. Polańska 12, 26-800 Białobrzegi;

1129/1

Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej.

Zamawiający posiada pisemne zgody do dysponowania terenem na cele budowlane wynikające
z niniejszego projektu budowlanego od wyżej podanych właścicieli lub władających nieruchomościami
gruntowymi.
Przedstawiony powyżej stan prawny zapewnia pełną dostępność terenu dla zrealizowania
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Szerokość działek, wzdłuż przewidywanego pasa robót
liniowych, jest wystarczająca do wykonania zadania w przyjętej technologii wykonywania robót,
bez konieczności korzystania z działek sąsiednich.
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2.

OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa doboru średnicy kanału zrzutowego
Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez ZWiK - Zakład Budżetowy w Białobrzegach,
(pismo z dnia 08-12-2009 r., L.dz. 57/2009) średnicę kanału należy dobrać na maksymalną docelową
przepustowość oczyszczalni.
Obecnie, maksymalne dobowe ilości ścieków rejestrowane w poszczególnych miesiącach na dopływie
i odpływie z oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przekazanymi przez Zamawiającego (dane za
2009 r.), przedstawiają się następująco:
Tabela 1
Dopływ

Data

Odpływ

Ścieki bytowogospodarcze
z pompowni
miejskiej

Ścieki
przemysłowe
z firmy Agrana

Ścieki
dowożone

Q gosp.

Q przem.

Q dowoz.

Q całk.d

Nh

Q całk.h

Q całk.s

[m3/d]

[m3/d]

[m3/d]

[m3/d]

[-]

[m3/h]

[dm3/s]

Ścieki oczyszczone

21.I.2009

1213,8

424,0

179,5

1817,3

1,5

113,6

31,6

26.II.2009

1267,0

521,0

165,5

1953,5

1,5

122,1

33,9

23.III.2009

1232,7

598,0

197,5

2028,2

1,5

126,8

35,2

09.IV.2009

1208,9

862,0

336,0

2406,9

1,5

150,4

41,8

07.V.2009

1215,4

390,0

172,0

1777,4

1,5

111,1

30,9

25.VI.2009

1189,5

665,0

146,0

2000,5

1,5

125,0

34,7

23.VII.2009

1276,4

1319,0

203,5

2798,9

1,5

174,9

48,6

19.VIII.2009

1017,2

1194,0

139,5

2350,7

1,5

146,9

40,8

10.IX.2009

795,3

1562,0

111,5

2468,8

1,5

154,3

42,9

08.X.2009

1751,1

1709,0

73,5

3533,6

1,5

220,9

61,3

05.XI.2009

1714,0

1538,0

92,0

3344,0

1,5

209,0

58,1

Wartość maksymalna

3533,6

220,9

61,3

Wartość minimalna

1777,4

111,1

30,9

Wartość średnia

2407,3

150,5

41,8

Ww. wielkości stanowią dane wyjściowe do określenia wymaganej przepustowości kanału zrzutowego.
Graficzną reprezentację całkowitego natężenia odpływu ścieków oczyszczonych przedstawia wykres
na stronie następnej.

średnia: 2407,3 m3/d
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Dla przyjęcia dodatkowej ilości ścieków, pochodzących z jeszcze nie skanalizowanych obszarów
gminy przyjmuje się, że projektowany kanał zrzutowy winien posiadać 50% rezerwę przepustowości
w stosunku do rejestrowanej obecnie ilości ścieków.

2.2. Obliczenia hydrauliczne
Na stronach następnych w układzie tabelarycznym zostały przeprowadzone sprawdzające obliczenia
hydrauliczne projektowanego kanału.
Obliczenia wykonano dla trzech charakterystycznych natężeń przepływu ścieków, tzn.:


Dla Q1 = 30,9 [dm /s] — natężenia charakterystycznego dla maksymalnej doby
w okresie zimowo/wiosennym, tj. cechującym się natężeniami najmniejszymi w roku;



Dla Q2 = 61,3 [dm /s] — natężenia charakterystycznego dla maksymalnej doby
w okresie jesiennym po zbiorach owoców, tj. cechującym się natężeniami największymi w roku,
z uwagi na znaczne ilości ścieków przemysłowych przyjmowanych przez oczyszczalnię;



Dla Q3 = 170,0 [dm /s] — tj. dla natężenia sprawdzającego maksymalną przepustowość kanału;

3

3

3

Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWUS - projektowanie sieci i obiektów wod-kan.
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl
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2.2.2.

Wyniki obliczeń hydraulicznych projektowanego kanału zrzutowego — Q1= 30,9 dm3/s

Założenia:


Kanał zrzutowy wykonany z rur GRP DN 500 mm, tj. 530,1 x 11,6 mm, o długości Lc = 274,00 m;



Wylot kanału w komorze zrzutowej - nie podtopiony;



Natężenie przepływu (wybrane z raportów dobowych za rok 2009), charakterystyczne dla maksymalnej doby w okresie zimowo/wiosennym,
cechującym się natężeniami najmniejszymi w roku,



Współczynnik nierównomierności godzinowej przyjęto na Nh = 1,5

Stąd, obliczeniowe natężenie przepływu:
3

3

3

Qobl.1 = Nh · Qmax.d. / 24 = 1,5 · 1777,4 [m /d] / 24 = 111,1 [m /h] = 30,9 [dm /s]

S4

115,95

4
S3

Prędkość przepływu ścieków
w przewodzie

Qo

D

h

n

v

m

l/s

l/s

l/s

m

m

%

m/s

Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWUS projektowanie sieci i obiektów wod-kan.
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl

1,43

m n.p.m.

0,144

28,5%

0,65
114,41
114,41

30,9
114,17

m n.p.m.
114,50

0,508

1,58
1,58

0,20%

115,60

Rz.z.ś.

30,9
30,9

114,27

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł końcowy)

Procent napełnienia przekroju
przewodu

qo

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł początkowy)

Wysokość napełnienia
przekroju przewodu

qw

1,59

114,27
48,93

S2

Z

0,20%

115,85
115,85

3

m n.p.m.

114,36
47,69

S3

m n.p.m.

Średnica przewodu

%

Natężenie przepływu ścieków
w przewodzie

m

Natężenie dopływu ścieków
na odcinku

m n.p.m.

Rz.d.k.

Natężenie dopływu ścieków
w węźle

i

Rzędna dna przewodu
(węzeł końcowy)

L

Rzędna dna przewodu
(węzeł początkowy)

Rz.t.

Zagłębienie przewodu

WK

Spadek przewodu

WP

Długość odcinka

Odcinek

Rzędna terenu

Nazwa odcinka

Nazwa węzła
początkowego i końcowego

CZĘŚĆ A - Projektowane odcinki kanału zrzutowego DN500, w kolejności zgodnej z kierunkiem przepływu ścieków
(układ ze swobodnym zwierciadłem ścieków)

0,508

0,144

28,5%

0,65
114,31
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S2

115,60

2

114,17
140,56

S1
S1

0,144

28,5%

0,65
114,03
114,03

0,20%

30,9
113,86

116,15

0,508

1,31
1,31

113,89
13,02

KZ

114,31
30,9

113,89

115,20
115,20

1

1,43

0,20%

0,508

0,144

28,5%

0,65

2,29

114,00

ZP

116,32

7
B

A

Prędkość przepływu ścieków
w przewodzie

h

n

v

m

l/s

l/s

l/s

m

m

%

m/s

Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWUS projektowanie sieci i obiektów wod-kan.
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl

0,500

100,0%

0,16
114,51

0,500

0,500

100,0%

0,16

1,72
1,72
3,18

m n.p.m.

114,51
114,51
114,51
30,9

112,77

m n.p.m.
114,51

0,500

1,74
1,74

0,15%

115,95

Rz.z.ś.

30,9

30,9
112,81

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł końcowy)

Procent napełnienia przekroju
przewodu

D

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł początkowy)

Wysokość napełnienia
przekroju przewodu

Qo

0,15%
112,81

23,80
S4

qo

30,9
112,83

114,53
114,53

5

qw

2,96

112,83
13,80

A

Z

1,45%

114,57
114,57

6

m n.p.m.

113,36
36,60

B

m n.p.m.

Średnica przewodu

%

Natężenie przepływu ścieków
w przewodzie

m

Natężenie dopływu ścieków
na odcinku

m n.p.m.

Rz.d.k.

Natężenie dopływu ścieków
w węźle

i

Rzędna dna przewodu
(węzeł końcowy)

L

Rzędna dna przewodu
(węzeł początkowy)

Rz.t.

Zagłębienie przewodu

WK

Spadek przewodu

WP

Długość odcinka

Odcinek

Rzędna terenu

Nazwa odcinka

Nazwa węzła
początkowego i końcowego

CZĘŚĆ B - Istniejący odcinek kanału DN500, łączący zbiornik przelewowy (ZP) ścieków oczyszczonych z projektowanym kanałem zrzutowym
oraz przebudowany odcinek z podejściem w górę do studni S4 na proj. kanale zrzutowym
(układ z napiętym zwierciadłem ścieków)

0,508

0,508

100,0%

0,15
114,50
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2.2.3.

Wyniki obliczeń hydraulicznych projektowanego kanału zrzutowego — Q2 = 61,3 dm3/s

Założenia:


Kanał zrzutowy wykonany z rur GRP DN 500 mm, tj. 530,1 x 11,6 mm, o długości Lc = 274,00 m;



Wylot kanału w komorze zrzutowej - nie podtopiony;



Natężenie przepływu (wybrane z raportów dobowych za rok 2009), charakterystyczne dla maksymalnej doby w okresie jesiennych zbiorów owoców,
cechującym się natężeniami największymi w roku, z uwagi na znaczne ilości ścieków przemysłowych przyjmowanych przez oczyszczalnię;



Współczynnik nierównomierności godzinowej przyjęto na Nh = 1,5

Stąd, obliczeniowe natężenie przepływu:
3

3

3

Qobl.2 = Nh · Qmax.d. / 24 = 1,5 · 3533,6 [m /d] / 24 = 220,9 [m /h] = 61,3 [dm /s]

S4

115,95

4
S3

v

%

m/s

1,59

Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWUS projektowanie sieci i obiektów wod-kan.
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl

0,508

0,206

40,6%

m n.p.m.

0,79

1,58
1,58
1,43

m n.p.m.
114,57

114,47
114,47
61,3

114,17

Rz.z.ś.

61,3
61,3

0,20%

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł końcowy)

n

m

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł początkowy)

h

m

Prędkość przepływu ścieków
w przewodzie

D

l/s

114,27

115,60

Procent napełnienia przekroju
przewodu

Qo

l/s

Wysokość napełnienia
przekroju przewodu

Średnica przewodu

qo

l/s

114,27
48,93

S2

qw

m

0,20%

115,85
115,85

3

Z

m n.p.m.

Rz.d.k.
m n.p.m.
114,36

47,69
S3

Natężenie przepływu ścieków
w przewodzie

i
%

Natężenie dopływu ścieków
na odcinku

L
m

Rzędna dna przewodu
(węzeł początkowy)

Spadek przewodu

Długość odcinka

Rz.t.
m n.p.m.

Natężenie dopływu ścieków
w węźle

WK

Zagłębienie przewodu

WP

Rzędna dna przewodu
(węzeł końcowy)

Odcinek

Rzędna terenu

Nazwa odcinka

Nazwa węzła
początkowego i końcowego

CZĘŚĆ A - Projektowane odcinki kanału zrzutowego DN500, w kolejności zgodnej z kierunkiem przepływu ścieków
(układ ze swobodnym zwierciadłem ścieków)

0,508

0,206

40,6%

0,79
114,37
Strona:

10

Projekt budowlany na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa kanału zrzutowego, odprowadzającego ścieki oczyszczone
z miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej w Białobrzegach do rzeki Pilicy”

S2

115,60

2

114,17
140,56

S1
S1

0,206

40,6%

0,79
114,09
114,09

0,20%

61,3
113,86

116,15

0,508

1,31
1,31

113,89
13,02

KZ

114,37
61,3

113,89

115,20
115,20

1

1,43

0,20%

0,508

0,206

40,6%

0,79

2,29

114,07

ZP

116,32

7
B

A

Prędkość przepływu ścieków
w przewodzie

h

n

v

m

l/s

l/s

l/s

m

m

%

m/s

Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWUS projektowanie sieci i obiektów wod-kan.
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl

0,500

100,0%

0,31
114,58

0,500

0,500

100,0%

0,31

1,72
1,72
3,18

m n.p.m.

114,58
114,57
114,57
61,3

112,77

m n.p.m.
114,59

0,500

1,74
1,74

0,15%

115,95

Rz.z.ś.

61,3

61,3
112,81

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł końcowy)

Procent napełnienia przekroju
przewodu

D

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł początkowy)

Wysokość napełnienia
przekroju przewodu

Qo

0,15%
112,81

23,80
S4

qo

61,3
112,83

114,53
114,53

5

qw

2,96

112,83
13,80

A

Z

1,45%

114,57
114,57

6

m n.p.m.

113,36
36,60

B

m n.p.m.

Średnica przewodu

%

Natężenie przepływu ścieków
w przewodzie

m

Natężenie dopływu ścieków
na odcinku

m n.p.m.

Rz.d.k.

Natężenie dopływu ścieków
w węźle

i

Rzędna dna przewodu
(węzeł końcowy)

L

Rzędna dna przewodu
(węzeł początkowy)

Rz.t.

Zagłębienie przewodu

WK

Spadek przewodu

WP

Długość odcinka

Odcinek

Rzędna terenu

Nazwa odcinka

Nazwa węzła
początkowego i końcowego

CZĘŚĆ B - Istniejący odcinek kanału DN500, łączący zbiornik przelewowy (ZP) ścieków oczyszczonych z projektowanym kanałem zrzutowym
oraz przebudowany odcinek z podejściem w górę do studni S4 na proj. kanale zrzutowym
(układ z napiętym zwierciadłem ścieków)

0,508

0,508

100,0%

0,30
114,57
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2.2.4.

Wyniki obliczeń hydraulicznych projektowanego kanału zrzutowego — Q3 = 170,0 dm3/s

Założenia:


Kanał zrzutowy wykonany z rur GRP DN 500 mm, tj. 530,1 x 11,6 mm, o długości Lc = 274,00 m;



Wylot kanału w komorze zrzutowej - nie podtopiony;



Sprawdzenie rezerwy przepustowości kanału, przy warunkach bezciśnieniowego przepływu ścieków, Qobl.3 = 612,0 [m /h] = 170,0 [dm /s];

3

3

S4

115,95

4
S3

S2

S1

1,59

Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWUS projektowanie sieci i obiektów wod-kan.
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl

0,401

79,0%

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł końcowy)

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł początkowy)

0,99
114,67

0,508

0,401

79,0%

0,99

1,43
1,43

114,57
114,57
0,508

0,401

79,0%

0,99

1,31
1,31

114,29
114,29
170,0

2,29

m n.p.m.

114,67

170,0

113,86

0,508

1,58
1,58

0,20%

m n.p.m.
114,76

170,0

113,89

Rz.z.ś.

170,0
170,0

113,89

Prędkość przepływu ścieków
w przewodzie

m/s

0,20%

116,15

Procent napełnienia przekroju
przewodu

v

%

Wysokość napełnienia
przekroju przewodu

Średnica przewodu

n

m

114,17

13,02
KZ

h

m

0,20%

115,20
115,20

1

D

l/s

114,17
140,56

S1

Qo

l/s

114,27

115,60
115,60

2

qo

l/s

114,27
48,93

S2

qw

m

0,20%

115,85
115,85

3

Z

m n.p.m.

Rz.d.k.
m n.p.m.
114,36

47,69
S3

Natężenie przepływu ścieków
w przewodzie

i
%

Natężenie dopływu ścieków
na odcinku

L
m

Rzędna dna przewodu
(węzeł początkowy)

Spadek przewodu

Długość odcinka

Rz.t.
m n.p.m.

Natężenie dopływu ścieków
w węźle

WK

Zagłębienie przewodu

WP

Rzędna dna przewodu
(węzeł końcowy)

Odcinek

Rzędna terenu

Nazwa odcinka

Nazwa węzła
początkowego i końcowego

CZĘŚĆ A - Projektowane odcinki kanału zrzutowego, w kolejności zgodnej z kierunkiem przepływu ścieków
(układ ze swobodnym zwierciadłem ścieków)

0,508

0,401

79,0%

0,99
114,26
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ZP

116,32

7
B

A

Prędkość przepływu ścieków
w przewodzie

h

n

v

m

l/s

l/s

l/s

m

m

%

m/s

Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWUS projektowanie sieci i obiektów wod-kan.
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl

0,500

100,0%

0,87
114,83

0,500

0,500

100,0%

0,87

1,72
1,72
3,18

m n.p.m.

114,83
114,81
114,81
170,0

112,77

m n.p.m.
114,91

0,500

1,74
1,74

0,15%

115,95

Rz.z.ś.

170,0

170,0
112,81

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł końcowy)

Procent napełnienia przekroju
przewodu

D

Rzędna zwierciadła ścieków
(węzeł początkowy)

Wysokość napełnienia
przekroju przewodu

Qo

0,15%
112,81

23,80
S4

qo

170,0
112,83

114,53
114,53

5

qw

2,96

112,83
13,80

A

Z

1,45%

114,57
114,57

6

m n.p.m.

113,36
36,60

B

m n.p.m.

Średnica przewodu

%

Natężenie przepływu ścieków
w przewodzie

m

Natężenie dopływu ścieków
na odcinku

m n.p.m.

Rz.d.k.

Natężenie dopływu ścieków
w węźle

i

Rzędna dna przewodu
(węzeł końcowy)

L

Rzędna dna przewodu
(węzeł początkowy)

Rz.t.

Zagłębienie przewodu

WK

Spadek przewodu

WP

Długość odcinka

Odcinek

Rzędna terenu

Nazwa odcinka

Nazwa węzła
początkowego i końcowego

CZĘŚĆ B - Istniejący odcinek kanału DN500, łączący zbiornik przelewowy (ZP) ścieków oczyszczonych z projektowanym kanałem zrzutowym
oraz przebudowany odcinek z podejściem w górę do studni S4 na proj. kanale zrzutowym
(układ z napiętym zwierciadłem ścieków)

0,508

0,508

100,0%

0,84
114,76
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2.2.5.

Omówienie wyników obliczeń

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hydraulicznymi wynika, że zaprojektowany kanał z rur GRP
DN 500 mm, zapewni bezciśnieniowy przepływ ścieków oczyszczonych w ilości odpowiadającej
maksymalnemu obciążeniu oczyszczalni, notowanemu w roku 2009. Ponadto zapewniona jest
znaczna rezerwa przepustowości, pozwalająca na wzrost obciążenia hydraulicznego oczyszczalni
o ponad 100%.
W całym badanym zakresie natężeń, prędkość przepływu ścieków w kanale pracującym grawitacyjnie
wynosi v > 0,65 m/s, toteż spełnione są warunki samooczyszczania się przewodu.

2.3. Dane techniczne projektowanego kanału zrzutowego
Z uwagi na to, iż projektowany kanał zrzutowy posadowiony będzie na granicy strefy przemarzania
gruntu a jego przykrycie na przeważającej długości nie będzie przekraczać 0,85 m, dlatego
zaprojektowano go z atestowanych rur z żywic poliestrowych GRP wzmacnianych włóknem szklanym
ciągłym i ciętym (rozproszonym), ECR z wypełniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez węglanu
2
wapnia) o sztywności nominalnej SN 10000 N/m , wykonanych zgodnie z normą DIN16868, łączonych
za pomocą łączników (nasuwek) z elastomerowymi uszczelkami wielowargowymi (min. 3 wargi
z każdej ze stron) o średnicy DN 500 mm, tj. 530,1 × 11,2 mm.
Zastosowany materiał GRP, zagwarantuje długą żywotność rur (około 100 lat), bez wyraźnej utraty
sztywności obwodowej w stopniu zagrażającym konstrukcji rur, w warunkach dużych wahań
temperatury, na jakie będą one narażone z uwagi na płytkie posadowienie kanału.
Na odcinku około 20,00 m, na terenie oczyszczalni ścieków, projektowany kanał narażony będzie
na obciążenia od transportu samochodowego oraz od ciągników i przyczep wywożących osad poza
teren oczyszczalni.

2.4. Warunki geotechniczne i hydrologiczne gruntu
W niniejszym projekcie budowlanym został wykorzystany projekt odwodnienia wykopów pod obiekty
kubaturowe oczyszczalni ścieków, opracowany przez PUiH „Marynowski”, Kielce ul. Sukowska 6,
z lutego 2002 roku. Z dokumentacji tej, wybrano otwór badawczy, zlokalizowany w najbliższym
sąsiedztwie projektowanego odcinka kanału zrzutowego, którego budowa wymagać będzie
odwadniania wykopów. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w tym otworze badawczym przyjęto dla
projektowanego odcinka kanału zrzutowego od studni S4 do węzła A.
Przekrój geologiczny ww. otworu naniesiono na profile podłużne projektowanego kanału.

2.4.1.

Budowa geologiczna i warunki wodne

W podłożu, do rozpoznanej głębokości wzdłuż projektowanego odcinka kanału zrzutowego od S4
do A, pod warstwą nasypu z gruntów mineralnych, występują osady okresu lodowcowego, tj.
czwartorzędowe w postaci piasków wodno-lodowcowych.
Woda gruntowa właściwa — tzn. utrzymująca się na zbliżonym poziomie w dłuższym okresie czasu —
wystąpiła w otworach zlokalizowanych na obszarze doliny Pilicy. Tworzy ona zwierciadło swobodne,
utrzymujące się w piaskach, które w okresie wierceń ustabilizowało się na głębokości: 0,50 m p.p.t.,
co odpowiada rzędnej 114,2 m n.p.m.
W przypadku zaistnienia potrzeby czasowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych, zaleca się
przyjęcie dla ośrodka gruntowego współczynnika wodoprzepuszczalności w wysokości k = 40 m/d.

2.4.2.

Geotechniczna charakterystyka podłoża

Grunty podłoża zostały podzielone na dwie warstwy geotechnicznych, wg rodzajów, stanów i genezy,
z pominięciem gleby i nasypów. Podstawą podziału była ocena makroskopowa.
Warstwy I i II obejmują średniozagęszczone (ID = 0,50), wilgotne i nawodnione, odpowiednio: piaski
drobne i pylaste oraz piaski średnie.
Wykonawca:
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2.4.3.

Wnioski

Podłoże do rozpoznanej głębokości, wzdłuż projektowanego odcinka kanału zrzutowego między
studnią S4 i węzłem A, stanowią grunty mineralne, drobnoziarniste i nieskaliste, warstw
geotechnicznych nr I-II.
Woda gruntowa w postaci zwierciadła swobodnego utrzymuje na rzędnej 114,2 m n.p.m.
Głębokość przemarzania dla terenu objętego badaniami, wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

2.5. Wykonywanie wykopów liniowych
2.5.1.

Wprowadzenie

Projektowany kanał zrzutowy zlokalizowany jest w istniejącym nasypie ziemnym wykonanym około
20 lat temu dla posadowienia w nim obecnie funkcjonującego kanału zrzutowego z rur PVC
DN 300 mm. Budowa nowego kanału nie będzie wymagać odwadniania gruntu na odcinku o długości
około 252,20 m, licząc od komory zrzutowej KZ przy rzece Pilicy. Na dalszym odcinku licząc w górę
biegu kanału, tzn. od studni S4 +2,00 m do węzła A, tj. na długości 21,80 m, do miejsca połączenia go
z istniejącym kanałem z rur PVC D 500 mm, projektowany kanał zrzutowy posadowiony będzie
poniżej poziomu istniejącego terenu oczyszczalni ścieków i wykop dla jego ułożenia wymagać będzie
odwadniania gruntu.
Konieczny będzie również demontaż istniejącego kanału z rur PVC D 300 mm na długości 270,20 m
oraz jego pionowego podejścia na skarpę, wykonanego z rur i kształtek PVC D 500 mm na długości
3,80 m — łącznie Lc = 274,00 m, z równoczesnym przepompowywaniem odpływających tym kanałem
ścieków oczyszczonych.

2.5.2.

Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy wodociągu w oparciu o podane na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym
współrzędne geodezyjne oraz pomiary wysokościowe, winien dokonać pracownik z odpowiednimi
uprawnieniami. Utrzymanie spadków dna wykopu określonych w niniejszej dokumentacji oraz
przebiegu projektowanego uzbrojenia podziemnego, wymagają skrupulatnych pomiarów
geodezyjnych wyznaczonych przez poszczególne punkty węzłowe. Budowę rozpoczynać od
zastabilizowania punktów węzłowych (węzłów charakterystycznych) zgodnie z PN-81/B-03020 „Grunty
budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

2.5.3.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać stosowne zezwolenia i skoordynować wymianę kanału
zrzutowego z harmonogramem bieżących oraz okresowych czynności eksploatacyjnych na miejskiej
oczyszczalni ścieków w Białobrzegach.
Sporządzić dokumentację fotograficzną stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia robót. Zapewnić
właścicielom nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych wzdłuż pasa robót, dojście i dojazd do tych
nieruchomości na czas trwania robót.
Oznakować obszar prowadzenia robót budowlanych, umieścić stosowane tablice informacyjne,
dostarczyć na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt budowlany, tak by wykonać
prace w jak najkrótszym okresie.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy mieć przygotowane urządzenia do ciągłego
przepompowywania oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni obecnie funkcjonującym
3
kanałem zrzutowym. Sprzęt do przepompowywania powinien mieć wydajność Q > 50 m /h.
Dostarczyć sprzęt do odwadniania wykopów tj. zestaw igłofiltrów z agregatami popowo-próżniowymi
3
o wydajności Q > 37 m /h.
Energię do zasilania sprzętu do przepompowywania ścieków oraz odwadniania wykopów zapewnić
we własnym zakresie. Istnieje możliwość negocjacji warunków dostawy energii od Zamawiającego,
ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków.
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Urządzenia odprowadzające wody należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
W czasie trwania robót ziemnych zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.
O rozpoczęciu robót powiadomić instytucje wyszczególnione w protokóle ZUD-u, a także właścicieli,
zarządców i użytkowników tych nieruchomości, przez które wykonywany będzie przedmiotowy kanał
zrzutowy.

2.5.4.

Roboty ziemne – wykopy liniowe

2.5.4.1. Odcinek od KZ do S4 +2,00 m, L = 252,20 m
Kanał na tym odcinku układany będzie w istniejącym nasypie ziemnym. Zakłada się, że wykopy
pod kanał zrzutowy wykonywane będą o ścianach pionowych umocnionych drewnianymi balami
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi, z odkładem urobku wzdłuż wykopu. Podczas wykonywania
wykopów należy demontować sukcesywnie istniejący kanał zrzutowy z rur PVC D 300 mm oraz
studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1,20 m. Materiał pochodzący z demontażu kanału
zutylizować za zgodą Zamawiającego.
Z uwagi na niekorzystne warunki terenowe dla wjazdu i pracy sprzętu ciężkiego przyjmuje się,
że udział robót ziemnych wykonywanych mechanicznie wyniesie około 40%. Pozostałą część wykopu
należy wykonać ręcznie.
Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym należy pozostawić na dnie wykopu około
5-10 cm warstwę gruntu, którą należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki pod
kanał zrzutowy.
Po ułożeniu kanału oraz wykonaniu podsypki i obsypki kanału na wysokość 0,30 m ponad wierzch
rury piaskiem dowiezionym z zewnątrz, pozostałą objętość wykopu zasypać gruntem uprzednio
odłożonym wzdłuż wykopów.
Na odcinku o długości 252,20 m, tj. tam gdzie projektowany kanał układany będzie w istniejącym
nasypie ziemnym, nie zakłada się odwożenia nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopów. Nadmiar
gruntu należy wykorzystać do wyrównania korony i skarp nasypu.

2.5.4.2. Odcinek od S4 +2,00 m do A, L = 21,80 m
Przed przystąpieniem do właściwych wykopów na tym odcinku, należy rozebrać istniejący nasyp
ziemny i zdemontować kanał zrzutowy z rur PVC D 300 mm, oraz z rur i kształtek PVC D 500 mm,
a także jedną studnię kanalizacyjną z kręgów betonowych Ø 1,20 m. Materiał pochodzący
z demontażu kanału zutylizować za zgodą Zamawiającego.
Udział robót ziemnych wykonywanych sprzętem mechanicznym, na omawianym odcinku nasypu,
przyjmuje się na około 70% sprzętem mechanicznym. Pozostałą objętość nasypu, w rejonie
istniejącego przewodu kanalizacyjnego, należy rozebrać ręcznie.
Kanał zrzutowy na ww. odcinku układany będzie poniżej poziomu terenu oczyszczalni ścieków,
tj. w strefie przewidywanego występowania wody gruntowej. Projektuje się na tym odcinku wykop
o ścianach pionowych, umocnionych drewnianymi balami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi
z odkładaniem wydobytego gruntu w odległości około 1,20 m od krawędzi wykopu (poza rzędem
igłofiltrów). Udział robót ziemnych wykonywanych sprzętem mechanicznym, na omawianym odcinku
wykopów, przyjmuje się na około 70% sprzętem mechanicznym. Pozostałe 30% objętości wykopu,
tj. wyrównanie dna wykopu zgodnie z rzędnymi podanymi na profilach podłużnych oraz wyprofilowanie
w zagęszczonej podsypce łoża o kącie 90° dla posadowienia kanału zrzutowego z rur GRP
DN 500 mm, należy wykonać ręcznie.
Po ułożeniu kanału i wykonaniu obsypki na wysokość 0,30 m ponad sklepienie rury, z piasku
dowiezionego z odległości do 10 km, z równoczesnym zagęszczeniem obsypki do wskaźnika
Is = 92,5% wg zmodyfikowanej próby Proctora (ZPP), stosując grunt kat. II, lub o zagęszczeniu
Is = 89,9% wg ZPP, stosując grunt kat. I. Pozostałą objętość wykopu zasypać gruntem wydobytym
uprzednio z wykopu. Nadmiar gruntu w ilości równej objętości rur, podsypki oraz obsypki kanału na
wysokość 0,30 m ponad sklepienie rury, rozplantować po terenie wzdłuż pasa robót.
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Zakłada się, że nadmiar gruntu pochodzący z rozebranego nasypu oraz nadmiar gruntu w ilości
równej objętości rur, podsypki oraz obsypki kanału na wysokość 0,30 m ponad sklepienie rury, należy
shałdować na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Sposób wykonania obsypki i zasypki kanału zrzutowego w wykopach umocnionych, pokazano
na załączonym w części graficznej rysunku oraz na profilu podłużnym.
Budowę prowadzić w temperaturach od 0C do 30C.
Uwagi


Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić;



Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów zawartych w normie branżowej BN-83/883602 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze w powiązaniu
z PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane".



Przed przystąpieniem do robót powiadomić instytucje wyszczególnione w protokole ZUD-u oraz
spełnić zalecenia zawarte w dokumentach uzgadniających projekt budowlany.



Wszystkie roboty ziemne i montażowe w wykopach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.
(Dz. Ust. nr 13 z dnia 1972.04.10).

2.6. Odwodnienie wykopów
Na trasie projektowanego kanału, wody gruntowej należy spodziewać się na odcinku od studni
S4 +2,00 m do węzła A tj. na długości około 21,80 m. Według badań geologicznych zwierciadło wody
gruntowej znajdować się będzie 1,40 m nad dnem przewodu. Z natury rzeczy podlega ono okresowym
wahaniom. Niezbędne jest zatem obniżenie zwierciadła wody gruntowej w czasie prowadzenia robót
budowlano-montażowych o S = 1,40 + 0,30 = 1,70 m.
Zakłada się odwodnienie wykopu igłofiltrami wpłukanymi na głębokość 0,50 m (licząc od górnej
krawędzi filtra) poniżej rzędnych dna kanału, tj. około 2,30 m poniżej terenu. Należy wpłukać dwa
rzędy igłofiltrów wzdłuż ścian wykopów w odległości po 1,30 m od osi przewodu. Wynika stąd,
że rozstaw rzędów igłofiltrów ma wynosić B = 2  1,30 = 2,60 m.
Odprowadzenie wody z wykopów poza teren robót należy prowadzić przewodami o średnicy
co najmniej Ø 100 mm do najbliższej studni na istniejącym lub projektowanym kanale zrzutowym.
Niezbędna długość rurociągu odprowadzającego wodę z wykopu powinna wynosić około 30 mb.
Na odprowadzenie wody z wykopów do istniejącego lub projektowanego kanału zrzutowego należy
uzyskać zgodę ZWiK - Zakład Budżetowy w Białobrzegach.
Odwodnienie wykopu może być przerwane dopiero po ułożeniu kanału zrzutowego i jego zasypaniu
na odcinku od studni S4 +2,00 m, do węzła A.

2.6.1.

Określenie ilości wody dopływającej do wykopów

2.6.1.1. Odcinek od S4 +2,00 m do A, L = 21,80 m
Zgodnie z projektem odwodnienia wykopów pod obiekty kubaturowe oczyszczalni ścieków,
opracowanym przez PUiH „Marynowski”, Kielce ul. Sukowska 6, z lutego 2002 roku, do oszacowania
ilości wody dopływającej do wykopów dla zakresu robót objętych niniejszym opracowaniem, przyjęto
-4
współczynnik filtracji k = 40 m/d = 4,63 · 10 m/s.
Obliczenie ilości wody dopływającej do wykopu, przeprowadzono wg wzoru obowiązującego dla
przypadku, gdy wykop jest dogłębiony do warstwy nieprzepuszczalnej:

k (H 2  h2 )
3
Q  1,36
m /s
log Ro  log ro
gdzie:
Q - natężenie dopływu wód infiltracyjnych
k - współczynnik filtracji
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Ro - promień zasięgu leja depresyjnego (Ro = R + ro)
ro - promień zastępczy leja depresyjnego
H - wysokość statycznego zwierciadła wody nad warstwą nieprzepuszczalną
h - wysokość obniżonego zwierciadła wody nad warstwą nieprzepuszczalną
przy czym:

R  575  H  h  kH

ro  

LB
4

gdzie:
L - długość odwadnianego wykopu
B - szerokość odwadnianego wykopu
 - współczynnik zależny od proporcji B / L
Dla wykopów niedogłębionych można przyjąć położenie teoretycznej warstwy nieprzepuszczalnej
na głębokości 3,0 m poniżej dna wykopu.
Przy powyższym założeniu, dla najbardziej niekorzystnego punktu gdzie projektowany kanał
posadowiony jest najniżej (w sąsiedztwie węzła S4) wielkości H i h wyniosą odpowiednio: 4,7 m
i 3,0 m. Wówczas ilość wody napływającej do odcinka 24 mb wykopu, wyniesie:

R  575  (4,7  3,0)  4,63 10 4  4,7  42,9 m

ro  

LB
24  1,40
 1,05
6,67 m
4
4

4,63 10 4 (4,7 2  3,0 2 )
Q  1,36
 10,2 dm3/s = 36,7 m3/h
log( 42,9  6,67)  log( 6,67)
Wydatek jednostkowy igłofiltra będzie wynosił:

4,63 10 4
K
q   d h
 3,14  0,12  0,50 
 2,7 10 4 m3/s = 0,973 m3/h
15
15
gdzie:
d = 0,12 m
h = 0,50 m
K = 40 m/d
Ilość igieł do odwadniania 24 mb wykopu wyniesie:

n 

36,7
 38 szt.
0,973
3

Dla wyliczonej wydajności jednego igłofiltra qj = 0,972 m /h, do odprowadzenia wód inflitracyjnych,
należy zastosować 38 szt. igłofiltrów na długości 23,8 mb, tj. w rozstawie około 1,32 m, w dwóch
rzędach po obu stronach wykopu w odległości ~ 1,3 m licząc od osi wykopu. Takie rozmieszczenie
igłofiltrów zastosować na odcinku od S4 do A czyli na długości 23,80 m.
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Wprowadzenie igłofiltrów do gruntu należy wykonać metodą wpłukiwania rur Ø 130 mm. Głębokość
wpłukiwania 0,5 m (licząc od górnej krawędzi filtra) poniżej dna wykopu oznaczonego na profilach
podłużnych.
Z uwagi na dobre wysortowanie piasków, nie ma konieczności stosowania obsypki żwirowej igłofiltrów.
Jednak w przypadku ich piaszczenia, obsypkę żwirową zastosować.

2.6.2.

Przewidywany czas odwadniania

Czas odwadniania należy dostosować do harmonogramu prac związanych z wykonaniem kanału
zrzutowego ścieków. Dla celów kosztorysowych przyjmuje się, że wykonanie odcinka kanału
zrzutowego o długości 21,80 m, który znajduje się w strefie gruntów nawodnionych, będzie trwać
7 dni.

2.6.3.

Pompowanie wody

Do odwodnienia wykopów proponuje się użyć agregatów próżniowo-pompowych do igłofiltrów
3
o wydajności > 36 m /h i zapotrzebowaniu na energię elektryczną P1~2,5 kW.
Ponieważ odwodnienie wykopu powinno być prowadzone w sposób ciągły, należy zabezpieczyć
zasilanie w energię elektryczną (w miarę możliwości dwustronne). Ewentualnie na budowie powinien
znajdować się agregat prądotwórczy.

2.6.4.

Wpływ odwodnienia na środowisko

Zakłada się, że prace związane z budową projektowanego kanału ścieków prowadzone będą przy
podwyższonym stanie wód w rzece Pilicy. W zasięgu leja depresyjnego znajdują się tereny podmokłe
zalewane przez wody rzeki Pilicy, teren oczyszczalni ścieków, oraz częściowo obszar leśny – sosny,
które posiadają głęboki system korzeniowy (grunt piaszczysty). Łączny czas odwadniania
nie powinien przekroczyć 7 dni. Odprowadzane wody są wodami czystymi, bez zanieczyszczeń
stałych i ropopochodnych. W związku z powyższym stwierdza się, że odwodnienie wykopów nie
wpłynie ujemnie na środowisko przyrodnicze.

2.6.5.

Wnioski i zalecenia

Odwodnienie prowadzić w sposób ciągły, w celu zmniejszenia jego kosztów.
Ponieważ zwierciadło wody gruntowej zależne jest od poziomu wody w rzece Pilicy, ulega ono
znacznym wahaniom, dlatego proponuje się budowę przedmiotowego kanału zrzutowego w okresie
długo trwającej pogody bezdeszczowej i w okresie pełniej wegetacji roślin. Pozwoli to na znaczne
ograniczenie kosztów odwodnienia lub nawet całkowite ich wyeliminowanie.
Koszty odwodnienia wykopów wyodrębnione są jako oddzielny element przedmiaru i kosztorysu
inwestorskiego i w zależności od warunków atmosferycznych (długotrwały brak opadów) mogą zostać
ograniczone przez inwestora lub całkowicie wyeliminowane.

2.7. Roboty montażowe
2.7.1.

Montaż żelbetowych studni kanalizacyjnych

W wyznaczonych geodezyjnie miejscach posadowienia studni kanalizacyjnych oznaczonych na planie
sytuacyjnym symbolami S, na przygotowanym podłożu o grubości 15 cm, wykonanym z mieszaniny
piasku i żwiru, zagęszczonym do współczynnika Is = 92,5% wg zmodyfikowanej próby Proctora (ZPP),
stosując grunt kat. II, lub o zagęszczeniu Is = 89,9% wg ZPP, stosując grunt kat. I, należy ustawić
żelbetowe podstawy studni kanalizacyjnych.
Następnie zamontować komorę roboczą z kręgów żelbetowych prefabrykowanych Ø 1,20 m; z betonu
klasy B-45 oraz prefabrykowaną płytę pokrywową. Na płycie pokrywowej osadzić właz żeliwny okrągły
Ø 600 mm.
Łączenie prefabrykatów – cokołu, kręgów oraz płyty wykonać z zastosowaniem uszczelek gumowych,
przygotowanych wg instrukcji producenta studni.
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Zewnętrzną powierzchnię wykonanej studni kanalizacyjnej należy zaizolować roztworem asfaltowym
do gruntowania i izolacji powierzchniowych: „Abizol R” i „Abizol P” lub Ceresit CP41+43.
Wszystkie ww. elementy studni muszą spełniać następujące wymagania materiałowe:


Podstawę studni, należy wykonać jako prefabrykowany monolit razem z komorą przepływową
(kinetą), przystosowaną do średnicy kanału dopływowego i odpływowego oraz do spadków kanału
oznaczonych na profilu podłużnym. Łuki lub rozgałęzienia kinet powinny być wykonane z betonu
klasy B-45 i posiadać powierzchnie gładkie. W ścianach podstawy studni muszą być osadzone
podczas betonowania łączniki dla podłączenia rur kanalizacyjnych. Przy zamawianiu studni
w zakładzie prefabrykacji betonów, należy dostarczyć do tego zakładu systemowe szczelne
przejścia (łączniki), celem ich osadzenia w ścianach podstawy studni podczas wylewania betonu.



Komorę roboczą, należy wykonać z kręgów żelbetowych Ø 1,20 m prefabrykowanych, z betonu
klasy B-45.



Prefabrykowaną płytę pokrywową, należy wykonać z betonu klasy B-45. Studnie przykryć
prefabrykowanymi płytami pokrywowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacją i wymaganiami
KB1-38.4.3/1/-81.



Właz żeliwny okrągły Ø 600 mm typu ciężkiego, z wypełnieniem betonowym BEGU, z 4 ryglami
i otworami wentylacyjnymi, odpowiadający wymaganiom EN124/PN-93/H-74124, umieszczony
w korpusie korony nasypu.



Stopnie złazowe żeliwne - odpowiadające wymaganiom PKWiU 28.75.27-13.11.

Uwaga
Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę cementową.

2.7.2.

Układanie rur i montaż złączy

2.7.2.1. Odcinek od KZ do S4 +2,00 m, L = 252,20 m
Z uwagi na spodziewane warunki geologiczno-inżynierskie (nasyp z piasków średnioziarnistych
zanieczyszczonych gruntami ilastymi) projektuje się układanie rur w następujący sposób:


Dno wykopu należy pogłębić o 15 cm poniżej rzędnych posadowienia dna projektowanego
przewodu kanalizacyjnego DN 500 mm.



Po wyrównaniu dna wykopu, na całej szerokości dna wykonać podsypkę piaskowo-żwirową
z mieszaniny piasku gruboziarnistego i żwiru i zagęścić ją do współczynnika podanego w dalszej
części opisu. Grubość podsypki zagęszczonej nie może być mniejsza niż 15 cm;



Na stropie podsypki zagęszczonej, ręcznie wyprofilować „łoże” dla rury z kątem posadowienia 90º.



Na zagęszczonej i wyprofilowanej podsypce piaskowej, należy układać projektowany kanał
zrzutowy.



Budowę przewodu kanalizacyjnego należy rozpocząć od studni betonowych z obsadzonymi,
zgodnie z projektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi dla rur GRP. W miejscach łączników
(nasuwek) należy wykonać dołki montażowe o głębokości około 10 cm. Kształt i wielkość dołka
musi zapewnić warunki czystości – niedostawania się piasku do wnętrza nasuwki.



Ułożony odcinek kanału, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0 mm i grubości
minimum 10 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się na wysokość
do 30 cm. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego.



Dołki montażowe ulegają zasypaniu po próbie szczelności złącz danego odcinka.



Obsypkę wykonać z piasku dowiezionego z zewnątrz, zagęszczając ją warstwami 10-15 cm
do współczynnika Is = 92,5% wg zmodyfikowanej próby Proctora (ZPP), stosując grunt kat. II
lub o zagęszczeniu Is = 89,9% wg ZPP, stosując grunt kat. I.

2.7.2.2. Odcinek od S4 +2,00 m do A, L = 21,80 m
Kanał zrzutowy na ww. odcinku układany będzie poniżej poziomu terenu oczyszczalni ścieków,
tj. w strefie przewidywanego występowania wody gruntowej. Podczas układania kanału i montażu
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złącz należy wykop odwadniać w sposób zaproponowany w punkcie 2.6. Projektuje się na tym
odcinku układanie rur w następujący sposób:


Po wyrównaniu dna wykopu, na całej szerokości dna wykonać podsypkę piaskowo-żwirową
z mieszaniny piasku gruboziarnistego i żwiru i zagęścić ją do współczynnika podanego w dalszej
części opisu. Grubość podsypki zagęszczonej nie może być mniejsza niż 15 cm;



Na stropie podsypki zagęszczonej, ręcznie wyprofilować „łoże” dla rury z kątem posadowienia 90º;



Na zagęszczonej i wyprofilowanej podsypce piaskowej, należy układać projektowany kanał
zrzutowy;



W miejscach łączników (nasuwek) należy wykonać dołki montażowe o głębokości około 10 cm.
Kształt i wielkość dołka musi zapewnić warunki czystości – niedostawania się piasku do wnętrza
nasuwki;



Ułożony odcinek kanału, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0 mm i grubości
minimum 10 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się na wysokość
do 30 cm. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki
montażowe ulegają zasypaniu po próbie szczelności złącz danego odcinka;



Obsypkę wykonać z piasku dowiezionego z zewnątrz, zagęszczając ją warstwami 10-15 cm do
współczynnika Is = 92,5% wg zmodyfikowanej próby Proctora, stosując grunt kat. II lub
o zagęszczeniu Is = 89,9% wg ZPP, stosując grunt kat. I.

Pozostałą objętość wykopu zasypać gruntem wydobytym uprzednio z wykopu. Nadmiar gruntu w ilości
równej objętości rur, podsypki oraz obsypki kanału na wysokość 0,30 m ponad sklepienie rury, należy
shałdować na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.7.3.

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej w trakcie budowy
przewodu kanalizacyjnego, przed jego zasypaniem. Wyniki pomiarów geodezyjnych w zapisie
cyfrowym oraz w formie dokumentacji tradycyjnej, powinny być przekazane Zamawiającemu po
zakończeniu budowy.

2.7.4.

Próba szczelności kanału

Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami 50-100 m pomiędzy studniami
rewizyjnymi. Badany odcinek należy zamknąć mechanicznie w studniach za pomocą korków lub
pneumatycznych worków. Urządzenia do zamykania badanych kanałów muszą być na czas próby
wyposażone w króćce z zaworami dla:


odprowadzania wody,



odpowietrzania w najwyższym punkcie,



przyłączenia urządzenia pomiarowego,



opróżnienia kanału z wody po próbie.

Przewód z projektowanych rur kanałowych GRP poddaje się próbie na ciśnienie o wartości
1,0 - 5,0 m.sł.w., licząc ww. wartość na poziomie sklepienia rury. Czas trwania próby 30 minut.
Ciśnienie może być mniejsze o ile wynika to z zagłębienia kanału oraz studni pośrednich.
Przewód uważa się za szczelny, gdy w czasie trwania próby nie stwierdzono ubytku wody większego
3
2
3
2
niż 0,15 dm /m dla przewodu kanalizacyjnego i 0,20 dm /m dla przewodu i studni kanalizacyjnych.
Badany odcinek przed próbą powinien pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony.
Po sprawdzeniu na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie kanałowej
z odpowiednim zagęszczeniem. Przeprowadzona próba szczelności na ciśnienie o wartości
1,0 do 5,0 m.sł.w. jest gwarancją zabezpieczenia przewodu przed infiltracją wód gruntowych do ww.
wartości.
Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów rurowych, a osobno
dla studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposób przeprowadzenia próby szczelności dla studni
kanalizacyjnych z betonu jest analogiczny, z tym, że zamiast urządzenia pomiarowego w postaci rurki
szklanej lub z przezroczystego tworzywa, dokonuje się pomiaru lustra wody w badanej studni
kanalizacyjnej.
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Próbę szczelności betonowych studni rewizyjnych uważa się za pozytywną, jeżeli ubytek wody
3
2
nie przekracza 0,40 dm /m powierzchni zwilżonej w ciągu 30 minut.
Szczegóły wykonania prób szczelności metodą wodną i powietrzną dla przewodów kanalizacyjnych
oraz studni zawierają normy: PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610: 2001.

2.8. Zasypka kanału i zagęszczenie gruntu
Po ułożeniu rur na podsypce piaskowej, zasypanie wykopu należy rozpocząć od wykonania obsypki
kanału piaskiem gruboziarnistym (bez grud i kamieni), warstwami grubości 10 cm, do wysokości
30 cm ponad wierzch rur.
Zagęszczenie tej warstwy należy przeprowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności z uwagi na
kruchość materiału rury. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy wykonywać warstwami. Grubość ubijanej warstwy
nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury, maksymalnie 10 cm.
Obsypki nie należy wykonywać w miejscach połączeń, gdyż złącza rur powinny pozostać odkryte
do czasu wykonania próby szczelności.
Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do wskaźnika Is = 92,5% wg zmodyfikowanej próby Proctora
(ZPP), stosując grunt kat. II, lub o zagęszczeniu Is = 89,9% wg ZPP, stosując grunt kat. I. Pozostałą
głębokość wykopu (powyżej 30 cm warstwy obsypki) zasypywać gruntem uprzedni odłożonym wzdłuż
wykopu i zagęszczać go warstwami grubości 15 cm, wg normy PN-S-02205 jak dla ruchu średniego
w poboczach i chodnikach.
Wszystkie roboty ziemne i montażowe w wykopach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP
(Dz.U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r).
Dla celów kosztorysowych należy przyjąć dowóz piasku z odległości około 10 km. Nie zakłada się
odwozu nadmiaru gruntu wydobytego z wykopu. Należy go rozplantować na koronie i skarpach
istniejącego nasypu.

2.8.1.

Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodów

Po całkowitym zasypaniu wykopu zaleca się przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu. Próbę przeprowadza się specjalnym urządzeniem wsuwanym do wnętrza rury na odległość
min. 3,0 m od studni rewizyjnej. Pionowe odkształcenie rury przy dobrze posadowionym kanale
nie powinno być większe niż 3–4% zewnętrznej średnicy rury.

2.9. Roboty odtworzeniowe
2.9.1.

Odtworzenie nawierzchni korony i skarp istniejącego nasypu

W miejscach gdzie nie przewiduje się nowego ukształtowania korony i skarp istniejącego nasypu
na potrzeby przebudowywanego kanału zrzutowego, uszkodzone w czasie robót powierzchnie skarp
nasypu należy przywrócić do stanu z przed rozpoczęcia robót. Na zdewastowanych w czasie robót
pasach zieleni i skarpach, zrekultywować teren poprzez rozplantowanie ziemi uprzednio odspojonej
i shałdowanej, a następnie rozścielić 4 cm warstwę ziemi urodzajnej, dowiezionej z zewnątrz i obsiać
2
ją mieszanką traw w ilości 2 – 4 kg / 100 m .

2.10. Odbiór robót związanych z przebudową kanałów sanitarnych
Odbiory robót powinny odbywać się komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy,
przedstawiciela przyszłego użytkownika kanału, oraz gospodarza terenu.
Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu poszczególnych odcinkach obejmuje:


wykopy – w zakresie zgodności przyjętego w Dokumentacji Projektowej rodzaju gruntu rodzimego
na wysokości obsypki ochronnej;
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dno wykopu – w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna zgodnie
z rzędnymi określonymi Dokumentacji Projektowej, oraz skuteczności odwodnienia wykopu;



przewód kanalizacyjny i studnie kanalizacyjne – w zakresie zgodności użytych materiałów
z Dokumentacją Projektową;



szczelność przewodu kanalizacyjnego – poprzez próby na eksfiltrację do gruntu na ciśnienie
Pp = 0,1 do 0,5 bar,



obsypka – w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, co do rodzaju materiału, wymiarów
i stopnia zagęszczenia;



zasypka wykopu – w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia.

Odbiory częściowe potwierdzić protokołem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przed zasypaniem.
Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji — przedstawić wszystkie dokumenty
i atesty użytych materiałów do budowy kanału, sporządzić protokół końcowy.

3.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE KANAŁU

3.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawą prawną opracowania „informacji” dotyczącej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

3.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego objętego niniejszym
opracowaniem oraz kolejność realizacji poszczególnych robót
3.2.1.

Przewody i studzienki kanalizacyjne

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem, polegać będą na:


wybudowaniu kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z rur i kształtek z żywic poliestrowych
GRP wzmacnianych włóknem szklanym, łączonych za pomocą łączników (nasuwek) z
elastomerowymi uszczelkami wielowargowymi, o średnicy DN 500 mm, na odcinkach o łącznej
długości Lc = 274,00 m;



montażu studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø 1,20 m;



przewody kanalizacyjne, układane będą w wykopach nieumocnionych powyżej poziomu zalegania
wody gruntowej;



zakres głębokości wykopów przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych wynosi od 1,90 m
do 1,30 m poniżej terenu, licząc do dna wykopów pod kanału lub urządzenia.

3.2.2.

Kolejność realizacji poszczególnych robót



Wytyczenie trasy projektowanego kanału zrzutowego,



Wykonanie wykopów umocnionych z demontażem istniejącego kanału zrzutowego;



Przepompowywanie ścieków podczas robót ziemnych i montażowych;



Wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopu;



Osadzenie na dnie wykopu żelbetowych studzienek kanalizacyjnych;



Układanie na dnie wykopu rur kanalizacyjnych;
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Wykonanie obsypki kanału do wys. 30 cm ponad wierzch rur z równoczesnym jej zagęszczeniem
– złącza pozostają odkryte;



Próba szczelności wykonanego kanału sanitarnego;



Zasypanie pozostałej części wykopów liniowych i obiektowych oraz zagęszczenie gruntu;



Dokonanie komisyjnego odbioru robót.

3.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy kanału występują następujące obiekty budowlane:


Stacja transformatorowa dla potrzeb miejskiej oczyszczalni ścieków w Białobrzegach.

3.4. Elementy zagospodarowania terenu,
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym w obrębie podziemnych kabli elektrycznych.

3.5. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić
podczas realizacji robót


Przewrócenie się koparki lub pojazdu samochodowego, pracujących na koronie istniejącego
nasypu ziemnego;



Upadek człowieka i stoczenie się po skarpie nasypu;



Upadek narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do głębokich wykopów, w których
znajdować się będą ludzie;



Ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane;



Praca elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych;



Możliwość porażenia prądem, przy wykonywaniu wykopów i układaniu proj. przewodów
nieodpowiednim sprzętem mechanicznym, w miejscu występowania podziemnych kabli elektroenergetycznych.

3.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych
z uwagi na przewidywane zagrożenie
Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić.
Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów zawartych w normie
branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”.

3.7. Zakres instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót
Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
znajomość przepisów BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny z Rozp. Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy
(Dz.U. Nr 62, poz. 285).
Zakres instruktażu powinien obejmować:


Zasady organizacji budowy;



Zakres i miejsce odbywających się danego dnia robót;



Zasady bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym;
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Możliwe zagrożenia;



Tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

3.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych
zapobiegających niebezpieczeństwom
W celu wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, ustala się jak niżej:

3.8.1.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe


W miejscu występowania podziemnych kabli energetycznych, oraz przewodów gazowych, wykopy
prowadzić ręcznie, po uprzednim wykonaniu odkrywki tych przewodów.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe


Gaśnica proszkowa 6 kg – 1 szt.



Koc gaśniczy – 1 szt.



Obecny na budowie piasek lub ziemia

Zabezpieczenie medyczne


Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

Środki łączności:


Telefony stacjonarne lub komórkowe

3.8.2.

Środki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki
i liny bezpieczeństwa posiadające odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa. Odzież
i obuwie pracowników musi spełniać wymogi polskich norm w tym względzie.

3.8.3.

Środki organizacyjne

Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są:


Kierownik budowy lub Kierownik robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;



Inwestor.

3.8.4.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o niniejszą „informację” sporządzić lub zapewnić
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
„Planem BIOZ”;
Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie
Kierownika budowy.
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Warunki techniczne, wydane przez ZWiK - Zakład Budżetowy w Białobrzegach,
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Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi,
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1505/8, 1505/11, 1505/18 z Urzędem Miasta i Gminy w Białobrzegach, Wydz. Gospodarki
Przestrzennej. Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
– pismo nr GPGGiOŚ.7228/9/2009 z dnia 08-10-2009 r. + załączniki graficzne .............................................. Zał. nr 5



Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 07-10-2009 r. ............................................................................. Zał. nr 6



Uzgodnienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach .................................................................... Zał. nr 7



Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa ........................................................... Zał. nr 8 i 8a



Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzającego
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z treścią ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz.U.207/2003, poz. 2016) oświadczamy, że „Projekt Budowlany
przebudowy kanału zrzutowego, odprowadzającego ścieki oczyszczone z miejskiej
oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej w Białobrzegach do rzeki Pilicy”, został
sporządzony zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, aktualnymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

…………………………
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