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I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO 

  

1.1  WSTĘP        
 

Zleceniodawca, cel opracowania. 

 

   Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie ENVIRO Technika Sanitarna i Energetyczna  

mgr inż. A. Urbaniak.  

   Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej i stosunków warunków, ustalenie 

parametrów geotechnicznych gruntów oraz ocena warunków gruntowych podłoża.  

   Przewiduje się budowę  kolektora deszczowego. Sposób i głębokość posadowienia jego elementów 

dostosowany będzie do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych oraz położenia i 

zagospodarowania terenu.  

   Zakres prac i badań uzgodniono z Zamawiającym. 

   Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano: 

1. Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Tomaszów Lubelski 

2. Dokumentacje geotechniczne z sąsiedztwa.  

3. Wyniki obecnych prac i badań. 

 

    Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r), Poz. 463.  

   Przy opracowaniu opinii uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie 

geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011). 

 

 

1.2  PRZEBIEG  BADAŃ 
 

1. Prace geodezyjne. 

 

   Miejsca wierceń wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do 

charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapie 

dokumentacyjnej sporządzonej na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500 dostarczonej 

przez Zamawiającego.  

   Brak informacji o Wykonawcy tej mapy. Wysokościowym poziomem odniesienia jest  

prawdopodobnie układ Kronsztadt.  

   Rzędne terenu przy odwiertach i wody w rzece Sołokiji określono metodą niwelacji technicznej w 

dowiązaniu do  reperu roboczego o H=230,37m npm, za który przyjęto pokrywę studzienki 

telefonicznej. Lokalizację reperu pokazano na mapie dokumentacyjnej.  

  

2. Prace terenowe. 

 

     W ramach prac terenowych wykonano: 

- 2 odwierty  do głębokości 5,0 i 7,7m ppt 

- 2 sondy DPL 

- szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów 

- wizję lokalną terenu 

 

      Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w II dekadzie kwietnia 2014r pod stałym dozorem 

geologicznym. 
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3. Prace kameralne 

 

    W ramach tych prac wykonano: 

- tekst wraz z podsumowaniem  

- załączniki graficzne dołączone do opracowania 

 

   Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje 

Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.      

 

 

1.3  POŁOŻENIE,  ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU 
 

  Planowany kolektor pobiegnie po wschodniej stronie ulicy Zamojskiej  w północnej części 

Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie w części są to nieużytki i w części chodniki na nasypie. 

Powierzchnia terenu w przewadze zaniżona w stosunku do nawierzchni ulicy o ponad 1,0m. 

   Uzbrojenie nadziemne i podziemne pokazuje dostarczona mapa.  

   Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren  położony jest w dolinie rzeki Solokiji, 

według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1998) wchodzi on Roztocza 

Środkowego, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.   

 

 

1.4   BUDOWA  GEOLOGICZNA 
 

  Do głębokości rozpoznania występują utwory plejstoceńskie i utwory holoceńskie. 

  Utwory plejstoceńskie to piaski i mułki rzeczne.  

Piaski reprezentowane są przez piaski drobne z pogranicza piasków średnich i piaski drobne z 

przewarstwieniami pyłów piaszczystych. 

Mułki wykształcone są jako pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków drobnych i gliny pylaste.  

   Piaski i mułki zalegają przemiennie od głębokości 3,8 i 6,6m ppt.   

   Utwory holoceńskie  to grunty bagienne, gleba i nasypy. 

Grunty bagienno-rzeczne reprezentowane są przez torfy, namuły i grunty próchnicze (spoiste i 

niespoiste). 

Torfy zalegają pod glebą, gdzie mają miąższość 1,0 i 2,2m. Tworzą również przewarstwienia w 

namułach.  

Namuły to gliny pylaste. Występują w środkowych partiach przebadanych profili.  

Spoiste grunty próchnicze (piaski gliniaste) nawiercono w wyrobisku 2 w przelocie 5,5-6,6m ppt. 

Niespoiste grunty próchnicze (piaski średnie) występują w odwiercie 1 na głębokości 3,0m ppt, gdzie 

mają miąższość 0,8m. 

Gleba (namuły) rozdziela nasypy i grunty rodzime. Ma miąższość 0,2 i 1,0m.  

Nasypy reprezentowane są przez piaski drobne i średnie. Użyto ich do nadsypania terenu i zasypania 

wykopu pod kolektor deszczowy. W wykonanych odwiertach miały miąższość 0,3 i 1,3m.  

Lokalnie skład i miąższość nasypów będą odmienne od opisanych.  

 

   Występujące w podłożu mułki  to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody.  

W wyniku zawilgocenia uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań 

wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-

mechaniczne. 

   W gruntach tego typu i występujących w podłożu piaskach zalegających poniżej zwierciadła wód 

gruntowych łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.  

   Grunty organiczne charakteryzują się rozłożonym w czasie dużym osiadaniem.      
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1.5  WARUNKI   WODNE 
 

  Wody gruntowe w podłożu rozpatrywanego terenu związane są z mokrymi gruntami organicznymi i 

nawodnionymi piaskami nasypowymi i rodzimymi. Ich zwierciadło w okresie prowadzonych prac 

występowało na głębokości 0,4 i 0,5m ppt tj. na rzędnej 267,2 i 268,4m npm.  Obserwowany obecnie 

stan wody można uznać za średni. W okresach mokrych zwierciadło wody wystąpi o kilkadziesiąt 

centymetrów płycej niż obecnie.  

   Woda w rzece Sołokija w dniu 16 kwietnia 2014r miała rzędną 265,69m npm.  

 

    Na potrzeby odwadniania za Z. Pazdro i B. Kozerskim (1990) podaje się orientacyjne wartości 

współczynników filtracji gruntów budujących podłoże: 

 

 

  Rodzaj przepuszczalności                                                      Współczynnik filtracji w m/s 

                                 

Dobra                       -3         -4        

      piaski średnioziarniste                                     10     -  10                           

 Średnia                                    -4         -5          

     piaski drobnoziarniste                           10     -  10 

 Słaba                                                                                                               -5        -6 

     mułki                                                                                                      10     -  10 

Grunty półprzepuszczalne          -6        -8 

     gliny, namuły                                                            10     -  10 

   

   Wartość tego parametru za A. Wieczystym 1982 dla torfów w zależności od stopnia rozłożenia 

wynosi:        

                                                                    -7              -4 

                                                            1x10    -    5x10 

 

   Podane wyżej wartości dotyczą gruntów typowych. Z uwagi na niejednorodność obserwowaną w 

podłożu wartości tego parametru będą w wykopie pewną wypadkową, o czym należy pamiętać 

projektując odwodnienie.  

   Duża niejednorodność hydrogeologiczna sprawia, że w gruntach tego rodzaju występują zwykle 

trudności z obniżeniem zwierciadła i utrzymaniem ścian wykopów. Należy się więc liczyć z 

koniecznością zastosowania ścianek szczelnych i kilku wspomagających sposobów odwadniania.  

W związku z powyższym wyjątkowego znaczenia nabiera potrzeba wykonywania pewnych odcinków 

kolektora w okresach suchych, co pozwoli w sposób istotny ograniczyć trudności przy realizacji 

zadania i obniżyć koszty inwestycji.  

 

    

1.6  INTERPRETACJA  WYNIKÓW  BADAŃ  PODŁOŻA 
 

    Na podstawie wykonanych prac stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują: 

- grunty mineralne niespoiste 

- grunty mineralne spoiste 

- grunty organiczne spoiste 

- grunty organiczne niespoiste 

- gleba 

- nasypy  

       

    Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami dokonano podziału podłoża na warstwy 

geotechniczne o symbolach  I-V. Jako parametr wyprowadzony przyjęto dla stwierdzonych w podłożu 
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gruntów niespoistych stopień zagęszczenia i ustalono go w terenie przy użyciu sondy dynamicznej 

(DPL) korzystając z załącznika G: PN-EN 1997-2, zaś dla mineralnych gruntów spoistych stopień 

plastyczności i ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z uwzględnieniem wyników badań 

sondą. Pozostałe parametry geotechniczne przyjęto z tabel i wykresów zamieszczonych w normie PN-

81/B-0302 traktując je jako doświadczenie porównywalne. Dla torfów podano stopień rozłożenia, zaś  

spoistych gruntów organicznych podano stany plastyczności i orientacyjne wartości parametrów 

geotechnicznych za literaturą.  

   Grunty organiczne i mułki  zaliczono do grupy konsolidacyjnej „C” tj. „Inne grunty spoiste 

nieskonsolidowane”.   

 

  Pod glebą i nasypami o miąższości 1,3 i 1,5m stwierdzono:          

warstwa I - zaliczono do niej mokre, częściowo rozłożone torfy i torfy z przewarstwieniami namułów. 

Zalegają od głębokości 1,3 i 1,5m ppt, gdzie mają miąższość 1,0 i 2,3m. 

warstwa II - to  wilgotne i mokre namuły (gliny pylaste) i namuły z przewarstwieniami torfów oraz 

grunty próchnicze (piaski gliniaste) miękkoplastyczne i plastyczne.  Występują pod gruntami warstwy 

II. Mają tu miąższość 0,5 i 3,0m.  

warstwa III -  obejmuje nawodnione piaski próchnicze, średnio zagęszczone o ID=0,40. W odwiercie 

1 występują w przelocie 3,0-3,8m ppt.  

warstwa IV - zakwalifikowano do niej nawodnione piaski drobne z pogranicza piasków średnich i 

piaski drobne z przewarstwieniami pyłów piaszczystych, średnio zagęszczone i średnio zagęszczone z 

pogranicza zagęszczonych o ID>0,55.  

warstwa V - to wilgotne pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków  i  gliny pylaste, plastyczne  z 

pogranicza twardoplastycznych  o IL=0,30.  

    Grunty warstwy  IV i V tworzą spągowe partie przebadanych profili i występują przemiennie. 

 

    Model obliczeniowy podłoża gruntowego pokazano na zał. 3, którego uzupełnieniem jest przekrój 

geotechniczny (zał. 4).  

    

   

1.7  PODSUMOWANIE 

   
1. Warunki gruntowe przy planowanym posadowieniu  są trudne.  

2. W podłożu obserwuje się generalnie  powtarzalność litologiczną i horyzontalne uwarstwienie.   

3. Pod nasypem i glebą o miąższości 1,3 i 1,5m  stwierdzono:  

- częściowo rozłożone torfy i torfy z przewarstwieniami namułów /w- wa I/ 

- miękkoplastyczne i plastyczne namuły (gliny pylaste) i namuły z przewarstwieniami torfów i grunty   

  próchnicze (piaski gliniaste) /w-wa II/ 

- piaski próchnicze o ID=0,40 /w-wa III/ 

- piaski drobne z pogranicza piasków średnich i piaski drobne z przewarstwieniami pyłów  

  piaszczystych  o ID>0,55 /w-wa IV/ 

- pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków i  gliny pylaste o IL=0,30 /w-wa V/. 

4. Występujące w podłożu mułki  to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody.  

W wyniku zawilgocenia uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań 

wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-

mechaniczne. 

W gruntach tego typu i występujących w podłożu piaskach zalegających poniżej zwierciadła wód 

gruntowych łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.  

Grunty organiczne charakteryzują się rozłożonym w czasie dużym osiadaniem.      

5. Wody gruntowe w podłożu rozpatrywanego terenu związane są z mokrymi gruntami organicznymi i 

nawodnionymi piaskami nasypowymi i rodzimymi. Ich zwierciadło w okresie prowadzonych prac 

występowało na głębokości 0,4 i 0,5m ppt tj. na rzędnej 267,2 i 268,4m npm.  Obserwowany obecnie 

stan wody można uznać za średni. W okresach mokrych zwierciadło wody wystąpi o kilkadziesiąt 

centymetrów płycej niż obecnie.  
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Woda w rzece Sołokija w dniu 16 kwietnia 2014r miała rzędną 265,69m npm.  

6. Biorąc pod uwagę stwierdzone w podłożu warunki gruntowo-wodne, cechy gruntów, sposób 

ukształtowania i zagospodarowania terenu proponuje się jak najpłytsze położenie elementów 

kolektora. Ponadto zaleca się: 

- prace ziemne i montażowe prowadzić w okresach suchych o niskim stanie wody w gruncie,  

  co pozwoli na ograniczenie prac dodatkowych w tym również odwadniania  

- wykopy  realizować przy obniżonym zwierciadle wód gruntowych  

- przewidzieć zabezpieczenie ścian wykopów przed obsypywaniem i obwalaniem  

- przyjąć taki harmonogram prac, aby wykopy były otwarte jak najkrócej 

- z racji sąsiedztwa drogi krajowej zachować szczególną ostrożność zarówno na etapie prac  

  projektowych  jak i  w wykonawstwie, aby nie doprowadzić do zachwiania istniejącego stanu  

  równowagi, który zagrozi jej bezpieczeństwu.  

7. Badania geotechniczne są badaniami punktowymi, w oparciu o które budowa geologiczna na 

przekroju jest interpolowana. Z tego względu  po wykonaniu wykopów w przypadku wątpliwości, co 

do stanu i rodzaju gruntów zaleca się ich odbiór.  

8. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się 

długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa. 

9. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i 

instrukcji branżowych.     

 

 

                                    II. OPINIA GEOTECHNICZNA 

  

 

   Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu należy zaliczyć do złożonych. 

   Planowane  zadanie zakwalifikowano wstępnie do II kategorii geotechnicznej.   

   

 

 

   

      

       

       

     

 

 

       

       

      

 

 

 

 

 

 

       

  
       

 

 

     





OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH 

Symbole geotechniczne gruntów  
wg normy PN – 8 6/B – 02480 
 
GRUNTY NASYPOWE 
n  nasyp 
 
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 
H  grunt próchniczy 
Nm  namuł 
T  torf 
 
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) 
KW  zwietrzelina 
KWg  zwietrzelina gliniasta 
KR  rumosz 
KRg  rumosz gliniasty 
KO  otoczaki 
Ż żwir 
Żg  żwir gliniasty 
Po  pospółka 
Pog  pospółka gliniasta 
Pr  piasek gruby 
Ps  piasek średni 
Pd  piasek drobny 
PII  piasek pylasty 
Pg  piasek gliniasty 
IIp  pył piaszczysty 
II  pył 
Gp  glina piaszczysta  
G  glina 
GII  glina pylasta  
Gpz  glina piaszczysta zwięzła  
Gz  glina zwięzła  
GIIz  glina pylasta zwięzła 
Jp ił  piaszczysty 
J  ił 
JII  ił pylasty 
 
GRUNTY SKALNE 
ST  skała twarda 
SM  skała miękka 
 
STANY GRUNTÓW SPOISTYCH 
mpl  –  miękkoplastyczny 
pl     –  plastyczny 
tpl    –  twardoplastyczny 
pzw –  półzwarty 
 

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘTE 
NORMĄ 
kr  kreda 
gy  gytia 
cb  węgiel brunatny 
ck  węgiel kamienny 
kp  kreda pisząca 
Gb  gleba 
 
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU 
GRUNTÓW 
+  domieszki 
//  przewarstwienia 
/  na pograniczu 
()  w nawiasie określenia uzupełniające 
 dotyczące składu nasypu, rodzaju gruntów 
 organicznych, petrografii 
4  numer wiercenia 
152,7  rzędna wiercenia 
 
OPRÓBOWANIE WIERCENIA 
 próbka o naturalnej strukturze (NNS) 
   próbka o naturalnej wilgotności (NW) 
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 
   wyinterpretowany max poziom wody 
 (piezometryczny) 
 piezometryczny poziom wody (PPW) 
 ustalony w czasie wiercenia i rzędna 
 nawiercony poziom  wody gruntowej i 
 rzędna 
 grunt mokry 
 grunt nawodniony 
    sączenie wody 
 
 
OZNACZENIE RODZAJU BADAŃ I SONDOWAŃ 
 sonda cylindryczna (SPT) 
 sonda dynamiczna (DPL) 
 
OZNACZENIE STANU GRUNTU  
ID = 0,50 stopień zagęszczenia 
IL = 0,20 stopień plastyczności 
 
INNE OZNACZENIA 
II numer warstwy geotechnicznej 
 

STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH 
blzn – bardzo luźny 
lzn – luźny 
szg – średnio zagęszczony 
zg - zagęszczony 
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I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO 

  

1.1  WSTĘP        
 

Zleceniodawca, cel opracowania. 

 

   Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie ENVIRO Technika Sanitarna i Energetyczna  

mgr inż. A. Urbaniak.  

   Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej i stosunków warunków, ustalenie 

parametrów geotechnicznych gruntów oraz ocena warunków gruntowych podłoża.  

   Przewiduje się budowę  separatora. Sposób i głębokość posadowienia dostosowany będzie do 

stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.  

   Zakres prac i badań określił Zamawiający. 

   Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano: 

1. Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Tomaszów Lubelski 

2. Dokumentację badań podłoża gruntowego dotycząca budowy kanału deszczowego przy ul.   

    Zamojskiej wykonaną przez „Geoproblem” w kwietniu 2014r.  

3. Wyniki obecnych prac i badań. 

 

   Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.  

  Przy opracowaniu opinii uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie 

geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011). 

  Dokumentacja archiwalna wymieniona we wstępie dotyczyła odcinka projektowanej kanalizacji 

deszczowej, w ramach której będzie montowany separator. 

 

 

1.2  PRZEBIEG  BADAŃ 
 

1. Prace geodezyjne. 

 

   Miejsce wiercenia wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do 

charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobisko pokazano na mapie 

dokumentacyjnej sporządzonej na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500 dostarczonej 

przez Zamawiającego.  

   Brak informacji o Wykonawcy tej mapy. Wysokościowym poziomem odniesienia jest  

prawdopodobnie układ Kronsztadt.  

   Rzędne terenu przy odwiercie i wody w rzece Sołokiji określono metodą niwelacji technicznej w 

dowiązaniu do reperu roboczego o H=268,85m npm, za który przyjęto pokrywę studzienki 

telefonicznej. Lokalizację reperu pokazano na mapie dokumentacyjnej.  

  

2. Prace terenowe. 

 

   W ramach prac terenowych wykonano: 

- 1 odwiert  do głębokości 10,0m ppt 

- 1sonda dynamiczna DPL 

- szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów 

- wizję lokalną terenu 

 

   Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w listopadzie 2014r pod stałym dozorem geologicznym. 
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3. Prace kameralne 

 

    W ramach tych prac wykonano: 

- tekst wraz z podsumowaniem  

- załączniki graficzne dołączone do opracowania 

 

   Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje 

Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.      

 

 

1.3  POŁOŻENIE,  ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU 
 

  Planuje się realizację separatora po wschodniej stronie ulicy Zamojskiej w północnej części 

Tomaszowa Lubelskiego. Teren przewidziany pod inwestycję to nieużytek. Powierzchnia terenu w 

zaniżona w stosunku do nawierzchni ulicy o ponad 1,0m. 

  Uzbrojenie nadziemne i podziemne pokazuje dostarczona mapa.  

  Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest w dolinie rzeki Solokiji, 

według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1998) wchodzi on w skład Roztocza 

Środkowego, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.   

 

 

1.4   BUDOWA  GEOLOGICZNA 
 

    Do głębokości rozpoznania występują utwory plejstoceńskie i utwory holoceńskie. 

   Utwory plejstoceńskie to piaski i mułki rzeczne.  

Piaski reprezentowane są przez piaski drobne z pogranicza piasków średnich i piaski drobne z 

przewarstwieniami pyłów piaszczystych, które zalegają pod gruntami bagiennymi do głębokości 6,9m 

ppt. 

Mułki wykształcone są jako pyły piaszczyste, pyły,  pyły z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste.  

Nawiercono je pod piaskami i nie przewiercono do głębokości badania. 

   Utwory holoceńskie to grunty bagienno-rzeczne, gleba i nasypy. 

Grunty bagienno-rzeczne reprezentowane są przez torfy, namuły i grunty próchnicze. 

Torfy zalegają w przelocie 1,5-4,1m ppt, a także tworzą laminy w obrębie namułów. 

Namuły to pyły piaszczyste i gliny pylaste z przewarstwieniami torfów i piasków drobnych. Wystąpiły 

pod glebą i pod torfami.  

Spoiste grunty próchnicze (piaski gliniaste) nawiercono w przelocie 5,7-6,4m ppt. 

Gleba [namuły (pyły piaszczyste)] rozdziela nasypy i grunty rodzime. Zalega na głębokości 0,3-0,8m 

ppt.  

Nasypy reprezentowane są przez piaski średnie. W wykonanym odwiercie nawiercono je od 

powierzchni terenu do głębokości 0,3m ppt.  

   Lokalnie skład i miąższość nasypów będą odmienne od opisanych.  

 

   Występujące w podłożu mułki to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody.  

W wyniku zawilgocenia uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań 

wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-

mechaniczne. 

   W gruntach tego typu i występujących w podłożu piaskach zalegających poniżej zwierciadła wód 

gruntowych łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.  

   Grunty organiczne charakteryzują się rozłożonym w czasie dużym osiadaniem.      
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1.5  WARUNKI   WODNE 
 

  Woda gruntowa w podłożu rozpatrywanego terenu związana jest z mokrymi gruntami organicznymi, 

mokrą glebą i nawodnionymi piaskami. Jej zwierciadło w okresie prowadzonych prac wystąpiło na 

głębokości 0,2m  ppt tj. na rzędnej 267,3m  npm. Obserwowany obecnie stan wody można uznać za 

średni. W okresach mokrych zwierciadło wody wystąpi o parędziesiąt centymetrów płycej niż obecnie.  

  Woda w rzece Sołokija w dniu 04 listopada 2014r miała rzędną 265,77m  npm.  

 

  Na potrzeby odwadniania za Z. Pazdro i B. Kozerskim (1990) podaje się orientacyjne wartości 

współczynników filtracji gruntów budujących podłoże: 

 

 

  Rodzaj przepuszczalności                                                      Współczynnik filtracji w m/s 

                                 

Dobra                       -3         -4        

      piaski średnioziarniste                                     10     -  10                           

 Średnia                                    -4         -5          

     piaski drobnoziarniste                           10     -  10 

 Słaba                                                                                                               -5        -6 

     mułki                                                                                                      10     -  10 

Grunty półprzepuszczalne          -6        -8 

     gliny, namuły                                                            10     -  10 

   

   Wartość tego parametru za A. Wieczystym 1982 dla torfów w zależności od stopnia rozłożenia 

wynosi:        

                                                                    -7              -4 

                                                            1x10    -    5x10 

 

   Podane wyżej wartości dotyczą gruntów typowych. Z uwagi na niejednorodność obserwowaną w 

podłożu wartości tego parametru będą w wykopie pewną wypadkową, o czym należy pamiętać 

projektując odwodnienie.  

   Duża niejednorodność hydrogeologiczna sprawia, że w gruntach tego rodzaju występują zwykle 

trudności z obniżeniem zwierciadła i utrzymaniem ścian wykopów. Należy się więc liczyć z 

koniecznością zastosowania ścianek szczelnych i kilku wspomagających sposobów odwadniania.  

 

    

1.6  INTERPRETACJA  WYNIKÓW  BADAŃ  PODŁOŻA 
 

    Na podstawie wykonanych prac stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują: 

- grunty mineralne niespoiste 

- grunty mineralne spoiste 

- grunty organiczne spoiste 

- gleba 

- nasypy  

       

    Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami dokonano podziału podłoża na warstwy 

geotechniczne o symbolach  I-VI. Jako parametr wyprowadzony przyjęto dla stwierdzonych w 

podłożu gruntów niespoistych stopień zagęszczenia i ustalono go w terenie przy użyciu sondy 

dynamicznej (DPL) korzystając z załącznika G: PN-EN 1997-2, zaś dla mineralnych gruntów 

spoistych stopień plastyczności i ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z uwzględnieniem 

wyników badań sondą. Pozostałe parametry geotechniczne dla gruntów mineralnych przyjęto z tabel i 

wykresów zamieszczonych w normie PN-81/B-0302 traktując je jako doświadczenie porównywalne. 
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Dla torfów podano stopień rozłożenia, zaś  spoistych gruntów organicznych podano stany 

plastyczności i orientacyjne wartości parametrów geotechnicznych za literaturą.  

   Grunty organiczne i mułki zaliczono do grupy konsolidacyjnej „C” tj. „Inne grunty spoiste 

nieskonsolidowane”.   

 

  Pod glebą i nasypami o miąższości 0,8m stwierdzono:          

warstwa I - zaliczono do niej mokre, częściowo rozłożone torfy. Zalegają na głębokości 1,5-4,1m ppt. 

warstwa II - to wilgotne i mokre namuły (pyły piaszczyste i gliny pylaste) z przewarstwieniami 

torfów lub piasków drobnych oraz grunty próchnicze (piaski gliniaste), miękkoplastyczne i plastyczne. 

Wystąpiły na głębokości 0,8-1,5m ppt oraz na głębokości 4,1-6,4m ppt. 

warstwa III - obejmuje nawodnione piaski drobne z przewarstwieniami pyłów piaszczystych, średnio 

zagęszczone o ID>0,55. Zalegają w przelocie 6,4-6,9m ppt.  

warstwa IV - zakwalifikowano do niej wilgotne pyły z pogranicza glin pylastych, plastyczne o 

IL=0,40. Nawiercono je w przedziale 8,0-9,3m ppt.  

warstwa V - to wilgotne pyły i gliny pylaste, plastyczne o IL=0,30. Zalegają nad i pod gruntami 

warstwy IV osiągając miąższość 0,3m. 

warstwa VI - włączono do niej mało wilgotne pyły i pyły piaszczyste, twardoplastyczne o IL=0,20.  

Stwierdzono je w przelotach 6,9-7,7m ppt oraz 9,6-10,0m ppt. 

 

   Bardzo zbliżone warunki gruntowo-wodne stwierdzono w odwiercie archiwalnym nr 2 (pokazany na 

przekroju geotechnicznym). 

   Model obliczeniowy podłoża gruntowego pokazano na zał. 3, którego uzupełnieniem jest przekrój 

geotechniczny (zał. 4).  

    

   

1.7  PODSUMOWANIE 

   
1. Warunki gruntowo-wodne są wyjątkowo trudne.  

2. W podłożu obserwuje się horyzontalne uwarstwienie.   

3. Pod nasypem i glebą o miąższości 0,8m stwierdzono:  

- częściowo rozłożone torfy /w-wa I/ 

- miękkoplastyczne i plastyczne namuły (pyły piaszczyste i gliny pylaste) z przewarstwieniami torfów  

  lub piasków drobnych oraz grunty próchnicze (piaski gliniaste) /w-wa II/ 

- piaski drobne z przewarstwieniami pyłów piaszczystych o ID>0,55 /w-wa III/ 

- pyły z pogranicza glin pylastych o IL=0,40 /w-wa IV/ 

- pyły i gliny pylaste o IL=0,30 /w-wa V/ 

- pyły i pyły piaszczyste o IL=0,20 /w-wa VI/. 

4. Występujące w podłożu mułki  to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody.  

W wyniku zawilgocenia uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań 

wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-

mechaniczne. 

W gruntach tego typu i występujących w podłożu piaskach zalegających poniżej zwierciadła wód 

gruntowych łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.  

Grunty organiczne charakteryzują się rozłożonym w czasie dużym osiadaniem.      

5. Woda gruntowa w podłożu rozpatrywanego terenu związana jest z mokrymi gruntami 

organicznymi, mokrą glebą i nawodnionymi piaskami. Jej zwierciadło w okresie prowadzonych prac 

wystąpiło na głębokości 0,2m  ppt tj. na rzędnej 267,3m  npm. Obserwowany obecnie stan wody 

można uznać za średni. W okresach mokrych zwierciadło wody wystąpi o parędziesiąt centymetrów 

płycej niż obecnie.  

Woda w rzece Sołokija w dniu 04 listopada 2014r miała rzędną 265,77m npm. 

6. Sposób i głębokość posadowienia obiektu dostosować do stwierdzonych warunków gruntowo-

wodnych. Ponadto zaleca się: 

- prace ziemne i montażowe prowadzić w okresach suchych o niskim stanie wody w gruncie,  
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  co pozwoli na ograniczenie prac dodatkowych w tym również odwadniania  

- wykop realizować przy obniżonym zwierciadle wód gruntowych  

- uwzględnić na etapie prac projektowych,  jak i w wykonawstwie sąsiedztwo drogi krajowej  

7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. 

8. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się 

długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa. 

9. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i 

instrukcji branżowych.     

 

 

                                    II. OPINIA GEOTECHNICZNA 

  

 

   Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu należy zaliczyć do złożonych. 

   Planowany obiekt zakwalifikowano wstępnie do II kategorii geotechnicznej.    

  

 

 

   

      

       

       

     

 

 

       

       

      

 

 

 

 

 

 

       

  
       

 

 

     

 

        

 

 

 

                            

 

      

 

                               

       





OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH 

Symbole geotechniczne gruntów  
wg normy PN – 8 6/B – 02480 
 
GRUNTY NASYPOWE 
n  nasyp 
 
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 
H  grunt próchniczy 
Nm  namuł 
T  torf 
 
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) 
KW  zwietrzelina 
KWg  zwietrzelina gliniasta 
KR  rumosz 
KRg  rumosz gliniasty 
KO  otoczaki 
Ż żwir 
Żg  żwir gliniasty 
Po  pospółka 
Pog  pospółka gliniasta 
Pr  piasek gruby 
Ps  piasek średni 
Pd  piasek drobny 
PII  piasek pylasty 
Pg  piasek gliniasty 
IIp  pył piaszczysty 
II  pył 
Gp  glina piaszczysta  
G  glina 
GII  glina pylasta  
Gpz  glina piaszczysta zwięzła  
Gz  glina zwięzła  
GIIz  glina pylasta zwięzła 
Jp ił  piaszczysty 
J  ił 
JII  ił pylasty 
 
GRUNTY SKALNE 
ST  skała twarda 
SM  skała miękka 
 
STANY GRUNTÓW SPOISTYCH 
mpl  –  miękkoplastyczny 
pl     –  plastyczny 
tpl    –  twardoplastyczny 
pzw –  półzwarty 
 

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘTE 
NORMĄ 
kr  kreda 
gy  gytia 
cb  węgiel brunatny 
ck  węgiel kamienny 
kp  kreda pisząca 
Gb  gleba 
 
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU 
GRUNTÓW 
+  domieszki 
//  przewarstwienia 
/  na pograniczu 
()  w nawiasie określenia uzupełniające 
 dotyczące składu nasypu, rodzaju gruntów 
 organicznych, petrografii 
4  numer wiercenia 
152,7  rzędna wiercenia 
 
OPRÓBOWANIE WIERCENIA 
 próbka o naturalnej strukturze (NNS) 
   próbka o naturalnej wilgotności (NW) 
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 
   wyinterpretowany max poziom wody 
 (piezometryczny) 
 piezometryczny poziom wody (PPW) 
 ustalony w czasie wiercenia i rzędna 
 nawiercony poziom  wody gruntowej i 
 rzędna 
 grunt mokry 
 grunt nawodniony 
    sączenie wody 
 
 
OZNACZENIE RODZAJU BADAŃ I SONDOWAŃ 
 sonda cylindryczna (SPT) 
 sonda dynamiczna (DPL) 
 
OZNACZENIE STANU GRUNTU  
ID = 0,50 stopień zagęszczenia 
IL = 0,20 stopień plastyczności 
 
INNE OZNACZENIA 
II numer warstwy geotechnicznej 
 

STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH 
blzn – bardzo luźny 
lzn – luźny 
szg – średnio zagęszczony 
zg - zagęszczony 
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zał. 13. Uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego odwodnienia skrzyżowania dróg ul. Zamojskiej – ul. Łaszczowiecka w km 0+250 ÷ 

0+430 poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim 
 

I. CZEŚĆ OPISOWA – TECHNOLOGIA 
 

1. Podstawa opracowania 
 

 umowa z Inwestorem 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500; 

 wizja lokalna w terenie; 

 dokumentacja geotechniczna, opracowana przez „Geoproblem” Zamość w 2014 r.; 

 obowiązujące normy i przepisy techniczne. 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi 
krajowej nr 17 od km 210 + 098,20 do km 210 + 291,00 w ul. Zamojskiej.  
 Projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie zbierała i odprowadzała wody opadowe ze zlewni ul. 
Łaszczowieckiej oraz skrzyżowania ul. Łaszczowieckiej i Zamojskiej.  
 Zlewnia ul. Łaszczowieckiej oraz skrzyżowania ul. Łaszczowieckiej i Zamojskiej – z uwagi na 
ukształtowanie terenu – wybiega poza najbliższe otoczenie w/w ulicy i obejmuje n. w. tereny: 

1) zabudowa mieszkalna miejscowości Sabaudia oraz Majdanek; 
2) nawierzchnie drogowe m. Sabaudia, Wieprzowe Jezioro, Majdanek oraz ul. Łaszczowiecka w m. 

Tomaszów Lubelski 
3) tereny przemysłowo – handlowe zlokalizowane w m. Wieprzowe Jezioro oraz wzdłuż ul. Zamojskiej i 

Łaszczowieckiej w m. Tomaszów Lubelski 
4) tereny zielone, rolne, leśne 

 Przewidziano także możliwość odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków usytuowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi objętej projektem. 
 Zakres opracowania branży sanitarnej obejmuje rozwiązanie techniczne przewidziane do wykonania w 
dwóch etapach: 
 
ETAP I od km 210 + 183,50 do km 210 + 291,00 (odcinek od studni D3 do wylotu do rzeki Sołokiji) 
 W etapie pierwszym zostanie wykonany: 

1) wylot betonowy DN 1200 do rzeki Sołokiji, 
2) montaż separatora ropopochodnych z wykonaniem fundamentu pod separator oraz płyty dociążającej 

oraz zakotwienie go w gruncie, 

3) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 45,1 m, 
4) montaż studni rewizyjnej D3 – systemowej, ekscentrycznej PE – HD z rur strukturalnych 

dwuwarstwowych  1130/100 z włazem żeliwnym typ D400, 1 szt., 

5) montaż kształtki przejściowej PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  600/793//1200/1355 
wraz wykonaniem włączenia nowego kolektora do istniejącego kolektora betonowego DN600  

 

ETAP II od km 210 + 098,20 do km 210 + 183, (odcinek od studni D1 istn do studni D3 
 W etapie drugim zostanie wykonany: 

1) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 128,7 m – metodą 
wykopu otwartego, 

2) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 10,5 m – metodą 
przewiertu sterowanego, 

3) montaż studni rewizyjnych D1 istn., D1, D2 – systemowych, ekscentrycznych PE – HD z rur 

strukturalnych dwuwarstwowych  1130/100 z włazem żeliwnym typ D400, 3 szt., 
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4) odcięcie kształtki przejściowej PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych na średnicy 1200/1355 
wraz wykonaniem włączenia nowego odcinka kolektora do odcinka wykonanego w I etapie. 

5) włączenie istniejącego kolektora DN 600 (lub DN 1200) w ul. Łaszczowieckiej do nowego kolektora 
DN 1200 w ul. Zamojskiej. Średnicę włączanego istniejącego kolektora w ul. Łaszczowieckiej należy 
ustalić z ZDW Lublin, będącym inwestorem przebudowy ul. Łaszczowieckiej w oparciu o stan 
zaawansowania robót dot. w/w przebudowy wg projektu BUP Drogowiec w Dysie. 

3. Stan istniejący 
  
 W chwili obecnej funkcję odwodnieniowe na omawianym terenie pełni kanał z rur WIPRO DN 600 
wraz z wylotem do rzeki Sołokiji. Kanał ten ma zbyt małą przepustowość w stosunku do ilości 
transportowanych wód opadowych. Stan techniczny kanału oceniono jako niezadowalający – zachowane są 
spadki w kierunku rzeki, jakkolwiek kanał posadowiony jest bez żadnego wzmocnienia podłoża/fundamentu 
(teren podmokły, nadrzeczny), co spowodowało rozszczelnienia złączy. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 
kanału – a wręcz na kanale – rosną drzewa, których systemy korzeniowe również przyczyniają się do 
uszkodzenia kanału. Kanał nie jest również uzbrojony w jakiekolwiek urządzenie do podczyszczania ścieków, 
co jest niezgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, w związku z powyższym kanał wymaga 
przebudowy. 

4. Rozwiązanie techniczne kanalizacji deszczowej 
  
 Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej  ul. Łaszczowieckiej opracowane w 2014 r. przez 
BUP Drogowiec w Dysie przewiduje pogłębienie studni startowej D1 istn. ze względu na kolizje z innymi 
sieciami, do rzędnej 266,87. Istniejąca rzędna tej studni to 268,20 m n.p.pm. przyjęta zgodnie z opracowaniem 
z 2008 r. Centralnego Biura Usług w Lublinie. Do dalszego toku projektowego przyjęto rzędną projektowanej 
przez BUP Drogowiec studni D1istn. Z uwagi na brak informacji dot. terminów wykonania robót w ul. 
Łaszczowieckiej niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowę studni D1 istn. w II etapie. 
 Projektowaną trasę kanału deszczowego wraz z lokalizacją separatora oraz wpustu przedstawiono w 
części rysunkowej opracowania, na planie zagospodarowania w skali 1 : 500. Projektowaną sieć kanalizacji 
deszczowej oznaczono na planie zagospodarowania terenu multilinią ciągłą koloru brązowego z 
zaznaczeniem osi przewodu. Spadki zostały ustalone tak, aby zachować prawidłowe wartości zagłębienia 
sieci oraz aby uzyskać grawitacyjny przepływ. Zagłębienie i spadki określono w nawiązaniu do rzeczywistych 
rzędnych terenu oraz rzędnych projektowanej i istniejącej na tym terenie infrastruktury podziemnej. 
Zachowano także wymagane odległości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od istniejących przewodów 
uzbrojenia podziemnego. Rozwiązanie projektowe kanalizacji deszczowej przewiduje wykonanie sieci w 
układzie tradycyjnym grawitacyjnym. Na planie sytuacyjnym podano długości poszczególnych odcinków. 
Zagłębienie projektowanego kanału kanalizacji deszczowej zawiera się w granicach: 1,80 ÷ 3,05 m.  
 Parametry rzeki oraz kolektora i wylotu zapewniają bezpieczny odbiór odprowadzanych wód 
opadowych. 
 Kanały deszczowy prowadzony jest w terenie zielonym. 
 

4.1. Obliczenia hydrauliczne projektowanej kanalizacji 
 
 Zaprojektowana średnica kolektora w pełni umożliwi transport obliczonej ilości ścieków deszczowych 
bez ryzyka podtapiania terenów odwadnianych. Projektowana średnica zapewnia również utrzymanie 
przekroju projektowanego kolektora w ul. Łaszczowieckiej. Kolektor ten jest przedmiotem odrębnego projektu 
branży sanitarnej, opracowanego w ramach wielobranżowego projektu „Przebudowy ul. Łaszczowieckiej w m. 
Tomaszów Lubelski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów na odcinku 
od km 0+026,00 do km 0+569,10” przez w Biuro Usług Projektowych „Drogowiec” w Dysie. 
 Obliczenia kanałów deszczowych dokonano metodą granicznych natężeń na podstawie 
następujących założeń: 

 obliczenia wielkości zlewni zredukowanej na poszczególnych odcinkach kanału; 

 prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu: p = 50 % (dla kolektorów i burzowców); 

 średnia roczna suma opadów dla m. Tomaszów Lubelski H = 616 mm (wg danych IMiGW); 
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 spadki dna kanału takie, aby zapewnić prędkość samooczyszczania się ścieków, czyli vmin = 0,6 ÷ 0,8 
m/s; 

 czas deszczu miarodajnego tdm = 10 min (kanał ma dł. < 250 m) 

4.1.1. Maksymalny godzinowy zrzut wód opadowych 
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4.1.2. Maksymalny roczny zrzut wód opadowych 
 
 Qa max = 0,616 m/rok · 266 200 m2 = 163 979 m3/rok 
 

4.1.3. Średni dobowy zrzut wód opadowych 
 
163 979 m3/rok / 365 dni = 449,26 m3/dobę  
 

4.2. Obliczenia hydrauliczne separatora  

 
Przepływy wód opadowych (nominalny i maksymalny) na potrzeby doboru separatora oraz oceny stopnia 
oczyszczania obliczono ze wzorów: 
(1) Qn = q1 ·   · Ψ 
(2) Qmax = q2 ·   · Ψ 
 
Gdzie:  

has

dm
77maxQq

3

ocz2



; 

F – powierzchnia zlewni [ha] 
Ψ – współczynnik spływu ze zlewni (wartości wg tabeli) 
 
 Łączna powierzchnia zlewni do odwodnienia poprzez projektowaną kanalizację deszczową wynosi A = 
103,72 ha. Łączne powierzchnie zlewni ze szczegółowym zestawieniem rodzajów nawierzchni/zabudowy 
przedstawiono w Tab. 1 
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Tab. 1. Obliczenia spływów dla zlewni projektowanego kolektora 

L.p. Rodzaj nawierzchni

Powierzchnia

rzeczywista

F [ha]

Średni 

współczynnik 

spływu Ψ

Powierzchnia

zredukowana

Fred [ha]

Qn sep

[dm
3/

s]

Qmax sep

[dm
3/
s]

j 0,31

1 Jezdnia z BA 3,07 0,800 2,46 11,54 59,26

5
Teren zielony (grunty rolne,

lasy)
64,25 0,010 0,64 3,02 15,50

6
Zabudowa mieszkaniowa

(zagrodowa) - luźna
8,40 0,300 2,52 11,84 60,80

7
Zabudowa przemysłowa, 

zwarta
28,00 0,750 21,00 98,71 506,69

Razem: 103,72 26,62 125,11 642,26  
 
 Natężenie deszczu do obliczeń przepustowości separatora – zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dn. 24.07.2006 r. 

has

dm
 15qn

3

obl



; has

dm
 77qmax

3

obl



 

s

dm
125,1198,7111,843,0211,54qn

3

separatora obl 
 

s

dm
642,26506,6960,8015,5059,26qmax

3

separatora obl 
 

 Przepływy wód odprowadzanych z projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Sołokija i 
podczyszczanych w separatorze wyniosą: 
Qn sep = 125,11 dm3/s, 
Qmax sep = 642,26 dm3/s; 
 
5. Rozwiązania materiałowe systemu kanalizacji deszczowej 

 
5.1. Materiały i średnice kanałów 

  
 Projektowany kanał deszczowy wykonany będzie z rur strukturalnych, dwuściennych, o gładkiej 
ściance wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanych z jednorodnego materiału HD – PE, z zewnętrznym 
płaszczem w kolorze czarnym, gwarantującym pełną odporność na promienie UV, ścianka wewnętrzna rury w 

kolorze jasnym ułatwiającym inspekcję, o długości 6,0 mb, klasa SN8, o średnicy 1355/1200. Sumaryczna 
długość kolektora wynosi: L = 192,2 m. 
 Wszystkie połączenia rur oraz studni i separatora realizować poprzez wykonanie spawów 
ekstruzyjnych. 
 

5.2. Studnie rewizyjne i połączeniowe 
  
 Na trasie sieci kanalizacyjnej średnio co 50 m oraz w miejscach załamań przewidziano studzienki 
połączeniowe i przelotowe – systemowe studnie włazowe ekscentryczne z rur strukturalnych, dwuściennych, o 
gładkiej ściance wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanych z jednorodnego materiału HD – PE, o średnicy 

1130/1000 mm klasy SN2. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga 
specjalnego przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej 
dwuściennej HD – PE z przyspawanym dnem z płyty HD – PE oraz kinety w postaci koryta uformowanego z 
rur i płyt HD – PE. Przestrzeń pomiędzy dnem a rynną przelewową, stanowiącą kinetę wypełniona jest 
betonem. Połączenia króćców studni z kanałami bądź poprzez spawy ekstruzyjne. 
 Studnie prefabrykowane z HD – PE są fabrycznie wyposażone w półkę spocznikową antypoślizgową, 
ryflowaną w kolorze żółtym, zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość rewizji i eksploatacji studni. Na trasie 
projektowanej kanalizacji przewidziano montaż 4 kpl. rewizyjnych studzienek zintegrowanych (1 szt. w etapie I 
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i 3 szt. w etapie II). W górnej części studzienki zastosowano monolityczny żelbetowy pierścień odciążający 
posadowiony na podsypce z zagęszczonego piasku. Prefabrykowany pierścień odciążający zaprojektowano z 
„dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania bezpośredniego obciążania rury trzonowej. Na 
pierścieniu odciążającym montowana jest płyta stropowa wraz z włazem żeliwnym typ: D 400, zgodnie z 
częścią rysunkową opracowania. Jako obsypkę studni zastosować piasek zagęszczony do wartości 0,9 
wskaźnika Proctora. 
 
Tab. 2. Zestawienie studni rewizyjnych 

Oznaczenie

studni

Rzędna

terenu

Rzędna

dna studni

Wysokość

studni

[m]

Kąt wlot/wylot

[
0
]

Średnica

[mm]

do 

wykonania

w etapie

D1 istn 270,6 266,87 3,73 140 1130/1000 drugi

D1 269,55 265,80 3,75 170 1130/1001 drugi

D2 268,85 265,76 3,09 180 (przelot) 1130/1002 drugi

D3 267,91 265,73 2,18 180 (przelot) 1130/1003 pierwszy  
 

5.3. Kształtka przejściowa DN600/DN1200 
 

Kształtkę przejściową umożliwiającą połączenie odcinka kolektora wykonanego w I etapie z 
istniejącym kolektorem z rur WIPRO DN 600 należy zamówić u producenta systemu rur lub wykonać na placu 
budowy z n. w. kształtek z PE – HD z rur strukturalnych dwuściennych, o gładkiej ściance wewnętrznej i 
zewnętrznej: 

1) łuk 450 DN 793/600 – 2 szt. 

2) redukcja ekscentryczna  600/793//1200/1355 – 1 szt. 

3) adapter  600/793//DN 600 – 1 szt. 

4) rura PE – HD  600/783 – L ~ 0,8 m 
Możliwe jest również wykonanie kształtki przejściowej bez użycia odcinka rury o dł. ~ 0,8 m poprzez 

zamówienie łuków z odpowiednio dłuższymi ramionami. Długość ramion łuków/ew. odcinka prostego rury 
należy ustalić na budowie po odkryciu kanału istniejącego. 

 
5.4. Separator ropopochodnych 

  
 W celu zabezpieczenia wód rzeki Sołokija przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi 
mogącymi znajdować się na odwadnianych terenach, na kanale zrzutowym wód opadowych zaprojektowano 
separator substancji ropopochodnych. 
  
 Dobrano separator ropopochodnych koalescencyjny lamelowy z auto – zamknięciem, z obejściem 
burzowym 10 – krotnym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z polietylenu PE – HD typu SL – FOZP – PE – 
140/1400 – 14 SL, o następujących parametrach: 

 Qn = 140 dm3/s 

 Qmax = 1400 dm3/s 

 poj. osadnika 14,0 m3; 

 Średnica zbiornika – Dz 2900 mm 

 Wysokość dna wylotu – B = 1380 mm 

 Średnica wlotu/wylotu –  1200 mm 
 
 Dobrany separator zapewnia oczyszczenie ścieków z ropopochodnych do wartości poniżej 15 
mg/dm3. 
 W trakcie posadawiania separatora należy sukcesywnie wypełniać go wodą do wysokości 
zagęszczonej warstwy zasypki. 
 Separator zlokalizowano przy drodze asfaltowej, tak aby umożliwić dojazd celem okresowego 
czyszczenia z odseparowanych substancji ropopochodnych. 
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Na wszystkie zastosowane elementy systemu (rury studzienki oraz separator) wymagana jest aprobata 
techniczna i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 

5.5. Wylot kanalizacji deszczowej 
 

 Zaprojektowano wylot betonowy o średnicy  1200, układany na materacu z geotkaniny wytworzonej 
techniką tkacką z czarnych tasiemek polipropylenowych o masie 205 g/m², wzmocnionym (zbrojonym) 
geosiatką o sztywnych węzłach powstałą w wyniku rozciągania pasm materiału polipropyleonowego o oczkach 
kwadratowych 30 mm, wypełnionym żwirem – kruszywem frakcji 16 ÷ 31,5 mm - wg rysunku szczegółowego. 
Wylot zostanie zlokalizowany w km 82 + 875,00 rzeki Sołokiji. 
 
6. Roboty ziemne 
 
 Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta winien wyznaczyć oś projektowanego kanału w 
sposób trwały oraz należy zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia 
winny być odpowiednio zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesić na łatach stalowych 
opartych na ścianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie 
robót traktować jako czynne i postępować jak przy typowych kolizjach. Należy zastosować konstrukcję 
wsporczą dla istniejącego, krzyżującego się z projektowanym kolektorem kanału sanitarnego DN 400. 
przed wykonaniem robót związanych z technologią kanalizacji deszczowej należy również wykonać wycinkę 
drzew i krzewów zgodnie z Inwentaryzacją zadrzewienia oraz pozwoleniem na wycinkę, będącą przedmiotem 
odrębnego opracowania. 
 W miejscach, gdzie trasa kolektora projektowanego pokrywa się z trasą kolektora istniejącego  –  
kolektor betonowy należy zdemontować. 
 Linie energetyczne napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas budowy 
wyłączyć spod napięcia. 
 Rury kanalizacji deszczowej należy montować w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach 
pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych ściankami szczelnymi z grodzic 
stalowych i rozpartych w dwóch rzędach naprzemiennie górą. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne 
muszą być o co najmniej 45 cm szersze niż średnica studni licząc od zewnętrznej ścianki studni. Roboty 
należy wykonywać odcinkami dostosowanymi do możliwości wykonywania na bieżąco umocnień ścian 
wykopu, rozpoczynając od najniższego punktu kanału tj. od wylotu i zabezpieczenia dna i skarp rzeki. 
Przyjmuje się, że do wykonania ścianki szczelnej będą wykorzystane elementy grodzic stalowych G – 62 o 
długości 5,0 m z minimalną długością zakotwienia 2,0 m. Ścianką stalową zostanie zabezpieczony teren o 
kształcie przedstawionym w części rysunkowej projektu oraz łącznych długościach: 
 

2) ETAP I: L = 140,0 m 
3) ETAP II: L = 281,0 m 

  
 Ścianka winna być wbita w sposób umożliwiający wykonywanie dalszych prac związanych z wykopem 
z terenu, tzn. przynajmniej jedna krawędź ścianki nie może wystawać ponad poziom terenu. Zabrania się 
wwibrowywania grodzic stalowych z uwagi na możliwość zagęszczenia przyległego gruntu, co może 
spowodować osiadanie elementów drogi oraz mostu na rzece Sołokija. 
 Przed rozpoczęciem wykopów należy zgromadzić odpowiednią ilość keramzytu/piasku tak, aby 
możliwe było wykonywanie na bieżąco ławy pod kanał oraz obsypki.  
 Budowę kanału należy rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża/materaca z geosyntetyków. 
Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. W 
miejscach łączy kielichowych należy wykonać zagłębienia montażowe o głębokości do 10 cm, które należy 
zasypać piaskiem po wykonaniu próby szczelności danego odcinka. 
 Montaż elementów systemu rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych wykonywać zgodnie z instrukcją 
montażową producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić próbę 
szczelności zgodnie z PN – 92/B –10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt Nr 9 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 
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 Wykop powinien być zabezpieczony barierką ochronną, w porze nocnej oznakowany światłami 
ostrzegawczymi.  
 
7. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
 
 W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne, a roboty ziemne 
przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót. W bliskim 
sąsiedztwie słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie 
dopuścić do osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). Istniejące elementy uzbrojenia 
podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne są zamontowane w rurach ochronnych, a w związku z 
tym nie ma konieczności zakładania na nie rur osłonowych typu AROT. Na odcinkach skrzyżowań i zbliżeń 
sieci kanalizacyjnej z siecią telekomunikacyjną i elektryczną roboty prowadzić zgodnie z PN – 92/B – 01707 
oraz Normą Zakładową „Telekomunikacyjne linie przewodowe – Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego”. 
 Należy zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie 
elementów konstrukcyjnych mostu na rzece Sołokija. 
 Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robót a nie naniesione na planie 
zagospodarowania należy traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu 
przewodu. 
 
8. Roboty montażowe 
 
 Poziom posadowienia kanału należy ciągle kontrolować przy udziale geodety. Łączenie rur oraz 
elementów prefabrykowanych t. j. studni zintegrowanych wykonywać poprzez spawanie ekstruzyjne. Kanał 
deszczowy montować na materacu z geosyntetyków, wypełnionym kruszywem wg części rysunkowej. 
Obsypkę rur wykonywać piaskiem zapewniającym współpracę z rurą PE – HD z gruntem rodzimym po obu 
stronach rury, z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w pachwinach i nad rurą, wg części 
rysunkowej opracowania. Dalszą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z zagęszczaniem mechanicznym 
i jednoczesnym podnoszeniem – wyciąganiem płyt szalunkowych z wykopu do wysokości istniejącej rzędnej 
jezdni. Jako podsypkę i obsypkę rur należy stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu od 0,06 ÷ 2,0 mm. 
 Separator należy posadowić na zagęszczonym podłożu (ławie z kruszywa i geosyntetyków) oraz 
płycie fundamentowej ze zbrojonego dołem chudego betonu wylanej na miejscu pod materacem, w celu 
prawidłowego wypoziomowania oraz umożliwienia zakotwienia i zabezpieczenia separatora przed wyparciem 
wód gruntowych. Korpus separatora do poziomu króćca wlotowego i wylotowego należy zasypać piaskiem 
wymieszanym z cementem w stosunku 4 : 1. Nad separatorem należy wykonać zbrojoną górą płytę 
dociążającą o gr. min 20 cm i wymiarach 4,0 × 9,0 m  
 
9. Wykonanie i odbiór robót 
  
 Wykopy wykonywane będą mechanicznie z niewielką ilością robót ręcznych .  
 Całość robót wykonywać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami i normami. Sprawdzić 
szczelność kanału i studzienek na infiltrację i eksfiltrację wody. Badania i próby wykonywać zgodnie z 
normami: 

1). PN – EN 752 – 2: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
2). PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
3). PN – EN – 1610 – 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
4). PN – EN – 1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
5). PN – B – 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

 W czasie budowy kanalizacji należy ściśle przestrzegać zasad montażu i zasypki rur podanych w 
projekcie oraz wytycznych producentów wbudowywanych elementów systemu. Na nośność i sztywność 
układu rur istotny wpływ ma rodzaj materiału oraz sposób wbudowania i wskaźniki zagęszczenia obsypki rur. 
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 Zabezpieczenie wykopów wykonywać z uwzględnieniem wymagań zawartych w PN – B – 10736: 
1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania. 

 
10. Uwagi końcowe 
 
 Montaż kanału wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur oraz studni i separatora. Zaleca się, 
aby roboty montażowe prowadzone były w okresie letnim oraz przy niskim poziomie wód gruntowych. Przed 
przystąpieniem do budowy o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić GDDKiA O/Lublin, a roboty 
prowadzić pod nadzorem ich przedstawiciela. Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać wymogów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 
 Wszystkie roboty budowlano – Montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe i warunki 
wykonania rurociągów z tworzyw sztucznych z 1996 r. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal zeszyt Nr 9. 
 
11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

11.1. Uwagi ogólne 
 
 Ze względu na możliwość powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, przed rozpoczęciem 
realizacji robot należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podstawą do 
opracowania niniejszej informacji i następnie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. poz. 1126). Plan 
BIOZ należy opracować ze względu na występowanie robót stwarzających wysokie ryzyko powstawania 
zagrożeń. Realizacja inwestycji wymaga prowadzenia robót przez okres dłuższy niż 30 dni przy jednoczesnym 
zatrudnieniu pracowników w ilości mniejszej niż 20. W przedmiotowej inwestycji nie występują roboty, które 
wymagałyby zastosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, ani roboty wymagające użycia 
materiałów wybuchowych. Nie występuje również zagrożenie promieniowaniem jonizującym i nie przewiduje 
się prowadzenia prac przy temperaturach niższych niż – 100 C. 
 Wszystkie roboty należy wykonać przy zachowaniu wymogów: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401), 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 
Nr 96 z 1993 r. poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 118 poz. 1263); 

11.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 
 W zakres robót związanych z realizacją całego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa odcinka 
kanalizacji deszczowej w dwóch etapach: 
 
ETAP I od km 210 + 183,50 do km 210 + 291,00 (odcinek od studni D3 do wylotu do rzeki Sołokiji) 
 W etapie pierwszym zostanie wykonany: 

1) wylot betonowy DN 1200 do rzeki Sołokiji, 
2) montaż separatora ropopochodnych z wykonaniem fundamentu pod separator oraz płyty dociążającej 

oraz zakotwienie go w gruncie, 

3) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 45,1 m, 
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4) montaż studni rewizyjnych D3 – systemowej, ekscentrycznej PE – HD z rur strukturalnych 

dwuwarstwowych  1130/100 z włazem żeliwnym typ D400, 1 szt., 

5) kształtka przejściowa PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  600/793//1200/1355 wraz 
wykonaniem włączenia nowego kolektora do istniejącego betonowego DN600  

 

ETAP II od km 210 + 098,20 do km 210 + 183, (odcinek od studni D1 istn do studni D3 
 W etapie drugim zostanie wykonany: 

1) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 128,7 m – metodą 
wykopu otwartego, 

2) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 10,5 m – metodą 
przewiertu sterowanego, 

3) montaż studni rewizyjnych D1 istn., D1, D2 – systemowych, ekscentrycznych PE – HD z rur 

strukturalnych dwuwarstwowych  1130/100 z włazem żeliwnym typ D400, 3 szt., 

4) odcięcie kształtki przejściowej PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych na średnicy 1200/1355 
wraz wykonaniem włączenia nowego odcinka kolektora do odcinka wykonanego w I etapie. 

5) włączenie istniejącego kolektora DN 600 (lub DN 1200) w ul. Łaszczowieckiej do nowego kolektora 
DN 1200 w ul. Zamojskiej. 

11.3. Zagospodarowanie placu budowy 

 
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w następujący sposób: 

 na terenie budowy wyznaczyć strefy niebezpieczne, 

 urządzić składowiska materiałów oraz wyrobów, 

 miejsca składowania materiałów odpowiednio oznakować. 

11.4. Roboty ziemne 

 
 Rzędne projektowanych studni, separatora i rurociągów – zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie drogi wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze. Prace 
wykonywać w porze dziennej. 
 Przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią prace związane z budową głębokich wykopów tj. o 
różnicy wysokości przekraczającej 3,0 m. 

11.5. Roboty montażowe 

 
 Roboty związane z wykonaniem podsypki, obsypki, montażem studni, separatora oraz rurociągów 
należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Na 
obszarze ruchu drogowego roboty należy prowadzić zgodnie z czasową organizacją ruchu, zatwierdzoną 
przez organ zarządzający ruchem. 
 

11.6. Oznakowanie miejsc pracy sprzętu mechanicznego i ludzi 
 

a) miejsce pracy sprzętu należy oznaczyć taśmą i napisami ostrzegawczymi, 
b) w pobliżu budowy należy umieścić znaki oraz sygnalizację ostrzegawczą, 
c) wykopy zabezpieczyć barierkami. 

 
11.7. Kolejność realizacji inwestycji 

 
ETAP I: 
Budowę kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od najniższego punktu sieci, tj. od wykonania wylotu do 
rzeki (wg dokumentacji projektowej). Zabezpieczy to budowę przed ewentualnym zalewaniem wykopów w 
czasie opadów deszczu. 
 Roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w następującej kolejności: 

 geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji, 
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 wykonanie oznakowania drogowego w ul. Zamojskiej zgodnie z projektem organizacji ruchu wraz z 
odebraniem go przez przedstawicieli GDDKiA O/Lublin 

 wykonanie wykopów i zabezpieczenie ścian, 

 wykonanie zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego, 

 wyprofilowanie dna wykopu, 

 wykonanie płyt betonowych/materacy keramzytowych stabilizujących pod separatory, 

 wykonanie ław żwirowych z materacu z georusztu pod kanały wraz z drenażem wykopów oraz 
studniami zbiorczymi drenażowymi, 

 wykonanie materacy z geosyntetyków pod studnie, 

 wykonanie wylotu do rzeki Sołokiji wraz z obrukowaniem skarp, 

 montaż separatora, 

 montaż zintegrowanej studzienki rewizyjnej, 

 montaż rur kanalizacyjnych, 

 montaż kształtki przejściowej oraz wykonanie właczenia do istniejącego kolektora 

 wykonanie prób, 

 wykonanie obsypki rur i studni zgodnie z wytycznymi, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 zasypanie wykopów gruntem rodzimym, 

 przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 
 
ETAP II: 
Budowę kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od najniższego punktu sieci, tj. od wykonania włączenia 
nowobudowanego odcinka do odcinka wykonanego w etapie I (wg dokumentacji projektowej). Zabezpieczy to 
budowę przed ewentualnym zalewaniem wykopów w czasie opadów deszczu. 
 Roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w następującej kolejności: 

 geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji, 

 wykonanie oznakowania drogowego w ul. Zamojskiej zgodnie z projektem organizacji ruchu wraz z 
odebraniem go przez przedstawicieli GDDKiA O/Lublin 

 wykonanie wykopów i zabezpieczenie ścian, 

 wykonanie zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego, 

 wyprofilowanie dna wykopu, 

 wykonanie ław żwirowych z materacu z georusztu pod kanały wraz z drenażem wykopów oraz 
studniami zbiorczymi drenażowymi, 

 wykonanie materacy z geosyntetyków pod studnie, 

 montaż zintegrowanych studzienek rewizyjnych, 

 wykonanie przewiertu sterowanego DN1200 pod chodnikiem, 

 montaż rur kanalizacyjnych, 

 wykonanie włączenia do istniejącego kolektora w studni D1 istn. 

 wykonanie prób, 

 wykonanie obsypki rur i studni zgodnie z wytycznymi, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 zasypanie wykopów gruntem rodzimym, 

 przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 
 

11.8. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Uzbrojenie terenu stanową: 

 kanalizacja sanitarna z przyłączami, 

 kanalizacja deszczowa, 

 linie kablowe eNN i eSA, 
Trasa tych urządzeń przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. 
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11.9. Przewidywane zagrożenia 
 
Roboty należy wykonywać etapami zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego na czas 
budowy. 
 Do zagrożeń, jakie mogą wystąpić na placu budowy należą: 

 uszkodzenia ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia się z ruchomymi częściami sprzętu 
mechanicznego,  

 uszkodzenie ciała pracowników z przyczyn jak wyżej, 

 uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem, 

 w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegających linii energetycznych: porażenie prądem elektrycznym, 

 zatrucie gazem ziemnym lub porażenie prądem podczas ręcznego wykonywania robót ziemnych w celu 
uniknięcia uszkodzenia instalacji podziemnych, 

 potrącenia przez przejeżdżające pojazdy mechaniczne, 

 przygniecenie studniami rewizyjnymi monolitycznymi, wpustami ulicznymi bądź rurami, 

 przysypanie ziemią z osuwiska w czasie prowadzenia głębokich wykopów. 
 Roboty ziemne należą do prac niebezpiecznych, stąd prowadzenie robót ziemnych wymaga 
skrupulatnego przestrzegania przepisów i zasad BHP. Podczas wykonywania robót ziemnych należy 
stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r., poz. 401).  
 W czasie realizacji należy zwrócić uwagę na kolizję z istniejącym uzbrojeniem – sieci 
energetyczne oraz obarierowanie – wygrodzenie, zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem osób 
postronnych oraz dbałość o oznakowanie placu budowy. Nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa jest 
wykonanie bezpiecznych przejść dla ludzi w rejonie prowadzonych robot ziemnych i montażowych. 
 

11.10. Sposób przeciwdziałania zagrożeniom występujących podczas realizacji robót budowlanych 
 
 Na planie sytuacyjnym tras projektowanej sieci kanalizacji deszczowej pokazano miejsce skrzyżowań 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. O rozpoczęciu robót montażowych należy powiadomić właścicieli 
uzbrojenia podziemnego na 7 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia robót. 
 Przy ręcznym wykonywaniu robót w pobliżu skrzyżowań istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
zgodnie z wymaganiami przepisów oraz szalowania i zabezpieczenia ścian wykopów, nie występuje 
zagrożenie dla osób wykonujących prace, jak też osób postronnych pozostających poza strefą prowadzonych 
robot. Zagrożenia wystąpić mogą w związku z pracą sprzętu mechanicznego (wykopy, prace montażowe). 
 

11.11. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 
 Przed wejściem na plac budowy, kierownik budowy lub pracownik Wykonawcy posiadający 
odpowiednie uprawnienia powinien przeszkolić wszystkich robotników i operatorów sprzętu na stanowisku 
pracy z zakresu bhp oraz warunków technicznych panujących na budowie, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na zasady wykonywania robot szczególnie niebezpiecznych, w przypadku występowania zagrożenia oraz 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
 Ważne jest omówienie podstawowych najczęściej występujących bezpośrednich przyczyn wypadków 
na budowach o podobnym charakterze (np. błędy w organizacji pracy, nieprawidłowy nadzór, ryzykowne oraz 
niefrasobliwe zachowanie pracowników), a także przyczyn pośrednich (np. pośpiech, chęć zaoszczędzenia na 
kosztach sprzętu lub materiału). 
 Pracownicy wykonujący roboty winni : 

 przejść przeszkolenie okresowe z zakresu BHP, ochrony p. poż. i zasad stosowania środków ochrony 
osobistej, 

 zostać zapoznani z zagospodarowaniem placu budowy, 

 zostać zapoznani z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi, 

 przejść przeszkolenie BHP na stanowisku pracy. 
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11.12. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
 
 Wszystkie prace należy wykonywać przy zachowaniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
 Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie o ich rozpoczęciu. 
 Prowadzenie robót pod ruchem na drodze wymaga: 

 utrzymania ruchu, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

 wygrodzenia, zabezpieczenia oraz oznakowania (barierki, taśma biało – czerwona, napisy 
ostrzegawcze) robót w czasie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 
czas budowy, 

 stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół budowy. 
 Koparki i inne urządzenia dźwigowe mogące zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych linii energetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  
 Wykonawca inwestycji winien zapewnić wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń. 
 

11.12.1. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia robót 
 

 przed rozpoczęciem robot sprawdzić aktualność inwentaryzacji geodezyjnej i uzgodnić z użytkownikami 
sieci bezpieczne warunki wykonania robót, 

 teren budowy i wykopy należy utrzymywać w stanie bez wód stojących, 

 materiały budowlane łatwopalne składować w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób 
trzecich, 

 nie należy dopuszczać do użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, 

 chronić istniejące instalacje nad i podziemne, będące własnością publiczną i prywatną, 

 określić bezpieczne odległości od istniejących sieci, w jakich mogą być wykonywane roboty – a w 
szczególności linii napowietrznych eNN, 

 nie dopuszczać do wykonywania prac przez personel w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych dla 
zdrowia, nie spełniających wymagań BHP – należy zwracać na to uwagę zwłaszcza przy wykonywaniu 
prac przy umacnianiu skarp oraz prac w wykopach, 

 przestrzegać zasady nie składowania urobku i materiałów na krawędzi wykopu (min. 0,6 m od krawędzi 
wykopu) 

 przestrzegać instrukcji obsługi sprzętu, instrukcji montażu elementów oraz instrukcji obowiązujących na 
danym stanowisku pracy, 

 należy zapewnić przejezdność drogi dojazdowej, 

 sprzęt oraz urządzenia stosowane na placu budowy muszą być sprawne i sprawdzone, 

 robotnicy przebywający w zasięgu pracy ciężkiego sprzętu winni są zachować szczególną ostrożność, 

 roboty muszą być prowadzone pod należytym nadzorem nad realizacją robót, 

 roboty ziemne i montażowe powinny być wykonywane w brygadach co najmniej 3 –osobowych, z czego 
dwóch pracowników pracuje w wykopie a jeden ich ubezpiecza 

 utrzymanie wyposażenie zaplecza budowy w środki łączności, środki pierwszej pomocy medycznej, 
wykaz telefonów alarmowych (w tym kierownika budowy) oraz instrukcje stanowiskowe, 

 konieczne jest utrzymywanie urządzeń zabezpieczających i socjalnych, a także zapewnienie odzieży 
ochronnej oraz sprzętu dla ochrony zdrowia i życia dla osób zatrudnionych na czas trwania budowy. 

 
11.12.2. Środki ochrony osobistej 

 
 Każdy pracownik powinien być wyposażony w hełm ochronny, ubranie robocze i rękawice ochronne. 
Narzędzia i urządzenia powinny być sprawne, posiadać zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym oraz powinny być poddawane okresowym próbom w zakresie ustalonym przez Polskie Normy.  
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11.13. Materiały niebezpieczne oraz ich składowanie 

 
 Do wykonywania zadania nie będą używane materiały niebezpieczne, które muszą być specjalnie 
składowane. 
 

11.14. Dokumentacja techniczna budowy. 
 
a) Dokumentację techniczną powinien posiadać majster i kierownik budowy, 
b) Dziennik budowy powinien znajdować się u kierownika budowy, 
c) Projekt czasowej organizacji ruchu został wykonany i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. 
Wymagana jest jedynie jego ewentualna aktualizacja – w przypadku upłynięcia terminu jego ważności 
d) Kierownik budowy opracuje i zatwierdzi szczegółowy plan BIOZ. 
 
 
         
        Opracował : 
 
 
 
 
  
 

 ……………………………………………………………… 
 Projektant:  

 mgr inż. Marcin Andrzyk 
 
 
 
 
 
 

 ……………………………………………………………… 
 Asystent projektanta:  

 mgr inż. Agnieszka Urbaniak 
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II. CZEŚĆ OPISOWA – ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

1. Podstawa opracowania i cel projektu 
 
 Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie tymczasowego odwodnienia dna wykopów na czas 
wykonywania robót ziemnych przy budowie kanału deszczowego w ul. Zamojskiej 
 Projekt odwodnienia wykopów opracowano w oparciu o: 

 projekt budowlany – technologia kanalizacji deszczowej Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojskiej – ul. 
Łaszczowiecka w km 0+250 ÷ 0+430 poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w 
Tomaszowie Lubelskim, 

 dokumentacja geotechniczna, opracowana przez „Geoproblem” Zamość w kwietniu 2014 r.; 
 aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1 : 500, 

 obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna w zakresie tymczasowego odwodnienia dołów 
fundamentowych. 

 

2. Warunki gruntowo – wodne 
 
 Z przeprowadzonych wierceń geotechnicznych, wynika że: 

 podłoże gruntowe stanowią piaski i mułki rzeczne, a także grunty bagienne, gleba i nasypy., 

 poziom wody gruntowej ustabilizował się na głębokości 0,4 i 0,5 m p. p. t. tj. na rzędnej 267,2 i 268,4 m n. p. m. 
Stan ten uznano za średni. W okresach mokrych zwierciadło wody gruntowej może wystąpić kilkadziesiąt cm 
płycej niż obecnie. Ogólnie grunty podłoża wykazują wysoki stopień zawilgocenia. 

 

3. Przyjęte metody odwodnienia wykopów 
 
 Na podstawie analizy warunków gruntowo – wodnych na trasie projektowanej kanalizacji stwierdzono, że na 
całości trasy występują trudne warunki do posadowiania rur oraz zachodzi konieczność odwadniania dna wykopów w 
czasie prowadzenia robót ziemnych. Wynika to z faktu, iż na etapie projektowania nie jest możliwe ścisłe określenie pory 
roku, w jakiej realizowana będzie inwestycja oraz jaki wystąpi w tym czasie rzeczywisty poziom lustra wody w rzece 
Sołokija. Warunki te będą miały bezpośredni wpływ na stopień trudności wykonywanych robót montażowych. 
  
 W związku z powyższym projektuje się odwodnienie dna wykopów z zastosowaniem sączków drenażowych w 
postaci rur drenarskich w obsypce żwirowej. 

 Należy zastosować sączki z rur drenarskich karbowanych PVC – U  80 mm z otworami 1,5 × 5,0 mm. Dreny 
układane będą podwójnie na całej długości projektowanego kanału deszczowego, a wody drenażowe zebrane przez nie 

sprowadzane będą do projektowanych studni drenarskich zbiorczych betonowych  500 mm i głębokości 1,0 m 
zlokalizowanych w dnie wykopu, tuż przy obudowie ściany wykopu 

 dla etapu I – 2 szt.   

 dla etapu II – 6 szt. 
 

W studni należy zainstalować pompę wirową odpompowującą wodę poza obrys wykopu przy użyciu 

węży parcianych 75 mm. 
 

4. Dobór pomp 
  
 Dla odpompowania wód drenażowych ze studni zbiorczych należy zastosować pompę wirową zatapialną o 
mocy do 2,2 kW i wydajności do 15 m3/h na każdy z odwadnianych odcinków. Każdy odcinek wykopu do odwodnienia 
nie powinien być dłuższy niż 60 mb. 
 

5. Odprowadzenie wód drenażowych 
 

 Przy pomocy węży parcianych 75 mm ułożonych na powierzchni terenu proponuje się wykonać zrzut wód 
drenażowych rzeki Sołokiji.  Możliwe jest również wykorzystanie już wykonanych odcinków kanalizacji deszczowych jako 
odbiornika wód drenażowych.  
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6. Źródła energii elektrycznej 
 
 Pompy wirowe należy zasilać przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy do 5 KW. Nie wyklucza się 
możliwości zasilenia pomp z linii energetycznych z tzw. skrzynek R.B. 
 

7. Cykl realizacji przedsięwzięcia 
 

 Cykl realizacji kanału deszczowego 1200 mm o łącznej długości: 

 dla etapu I – 45,1 m   

 dla etapu II – 128,7 m 
przyjęto na podstawie normatywnego cyklu realizacji inwestycji (Dz. U. z dnia 30.04.1973 r. – nie obowiązujący) oraz w 
oparciu o współczynnik zwiększający za grunt nawodniony i wynosi 

 dla etapu I – 0,6 miesiąca.   

 dla etapu II – 2 miesiące 
Cykl pompowania przyjęto na poziomie  70 % cyklu roboczego: 
 
Etap I: 
Tm = 0,6 × 1,1 × 0,7 = 0,462 miesiąca 
 
Etap I: 
Tm = 2 × 1,1 × 0,7 = 1,54 miesiąca 
 

8. Obliczenia czasu pompowania 
 
 Przy obliczaniu godzin pompowania przyjmuje się pracę pompy przez całą dobę, jednakże biorąc pod uwagę 
wydajność pompy oraz zastosowanie w niej wyłączników pływakowych, jak też wydatek rur drenarskich, praca 
rzeczywista pompy wyniesie około 8 godzin/dobę. 
 
Etap I: 
Tg = 0,462 × 8 × 30 = 110,88 godzin 
 
Etap II: 
Tg = 1,54 × 8 × 30 = 369,6 godzin 
 

9. Zastosowane elementy odwodnienia 
 
 Na podstawie planu zagospodarowania terenu kanalizacji deszczowej określono: 
Etap I: 
 

 sączki drenarskie PVC – U80 – 122,0 mb 

 studnie drenarskie – zbiorcze betonowe 500 mm głębokości 1,0 m – 2 szt. 

 wąż parciany 75 mm 50 mb 

 praca pompy wirowej z wyłącznikami pływakowymi – 110,88 godz. 
 

Etap II: 
 

 sączki drenarskie PVC – U 80 – 280,0 mb 

 studnie drenarskie – zbiorcze betonowe 500 mm głębokości 1,0 m – 6 szt. 

 wąż parciany 75 mm 70 mb 

 praca pompy wirowej z wyłącznikami pływakowymi – 369,6 godz. 
 

10. Uwagi końcowe 
 
 Zgodnie z zaleceniami w projekcie technologicznym do budowy kanalizacji deszczowe zaleca się wybierać 
okres w którym występują najkorzystniejsze warunki gruntowo – wodne, tj, w okresie VI – X. W tym okresie poziom wody 
może obniżyć się o 1,0 mb od zamierzonego podczas prowadzonych badań terenowych. Obliczoną ilość godzin 
pompowania należy taktować jako orientacyjną. Rzeczywisty czas trwania pompowania należy przyjąć zgodnie z 
dziennikiem pracy sprzętu, potwierdzanym przez Inspektora nadzoru w książce pompowań. 
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 W miejscach, gdzie na dnie wykopu mogą pojawić się pyły piaszczyste, należy wykonywać krótkie np: 12 ÷ 13 
mb odcinki i jak najszybciej układać odcinek rury drenarskiej wraz z obsypką żwirową, aby unikać upłynniania gruntu i 
podmywania wykopów. Roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym, zwracając uwagę na dokładną niwelację 
rury drenarskiej, tym samym gwarantując efektywne odwodnienie wykopów. Wszystkie roboty odwodnieniowe należy 
prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP z uwzględnieniem wytycznych montażowych 
producenta rury drenarskiej. 
 Z uwagi na duże wahania stanu wód gruntowych w cyklu rocznym, szczegółowych obliczeń 
statycznych dotyczących zabezpieczeń oraz odwodnienia wykopów – w zależności od sprzętu, jakim dysponuje 
oraz warunków gruntowo – wodnych, które wystąpią na placu budowy podczas prowadzenia robót dokona 
Wykonawca. W niniejszej dokumentacji zamieszczono rozwiązania dla obecnego stanu wód, które należy 
traktować jako pomocnicze w sporządzaniu oferty. Wykonawca na czas wykonywania robót zobowiązany jest 
do sporządzenia uaktualnionej dokumentacji odwodnienia i zabezpieczenia wykopów i zatwierdzenia jej u 
Inspektora Nadzoru. 
 

Opracował : 
 
 
 
 
  
 

 ……………………………………………………………… 
 Projektant:  

 mgr inż. Marcin Andrzyk 
 
 
 
 
 
 

 ……………………………………………………………… 
 Asystent projektanta:  

 mgr inż. Agnieszka Urbaniak 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

zgodnie z art. 20. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 
 
 
Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe: 
 
  
 Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
 Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do wystąpienia o stosowne pozwolenie na 
prowadzenie robót. 
 
 
 
 
 

Projektant: 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1. mgr inż. Marcin Andrzyk 

Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Asystent projektanta:  

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1. 
mgr inż. Agnieszka 
Urbaniak 

– 
 

Sprawdzający: 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1.  inż. Stanisław Szeląg 
Upr. bud. nr ewid. UANB.II.7342–28/94 do sporządzania 

projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i 
cieplnych uzbrojenia terenu 

 

 
 
 
 
 
 



 

ENVIRO  

Technika Sanitarna i Energetyczna 
mgr inż. Agnieszka Urbaniak 

ul. Mikołaja Kopernika 19/2, 22–400 Zamość 
 

Konto: PKO BP o/Zamość 06 1020 5356 0000 1502 0032 3527 

 
 

 
tel. +48 692 434 440   ag.urbaniak@gmail.com 
NIP 863 –155–56–45   REGON 061542825 
 

Egz. nr 4 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

BRANŻA: SANITARNA 
 

OBIEKT: Droga Krajowa nr 17 
 

TEMAT: Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojskiej – ul. Łaszczowiecka w km 
0+250 ÷ 0+430 poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej 
w Tomaszowie Lubelskim 
ETAP I: odcinek od studni D3 do wylotu  do rzeki Sołokiji (W) 
ETAP II: od studni D3 do studni D1 istn. 
 

ADRES BUDOWY: Pas drogi krajowej nr 17 
dz. nr geod. 4, 8 Ark. nr 1 
dz. nr geod.32 Ark nr 10 
dz. nr geod. 193/18 Ark nr 13 
22 – 600 Tomaszów Lubelski 
 

INWESTOR: Miasto Tomaszów Lubelski 
 

ADRES INWESTORA: ul. Lwowska 57 
22 – 600 Tomaszów Lubelski 
 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

PROJEKTANT: mgr inż. 
Marcin Andrzyk 

Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

SPRAWDZAJĄCY: inż. 
Stanisław 
Szeląg 

Upr. bud. nr ewid. UANB.II.7342 – 28/94 
do sporządzania projektów instalacji sanitarnych oraz 

projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu 

 

ASYSTENT 
PROJEKTANTA: 

mgr inż. 
Agnieszka 
Urbaniak 

– 

 

 
Zamość, grudzień 2014 r. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego odwodnienia skrzyżowania dróg ul. Zamojskiej – ul. Łaszczowiecka w km 0+250 ÷ 

0+430 poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim 
 

I. CZEŚĆ OPISOWA – TECHNOLOGIA 
 
1. Podstawa opracowania 
 

 umowa z Inwestorem 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500; 

 wizja lokalna w terenie; 

 dokumentacja geotechniczna, opracowana przez „Geoproblem” Zamość w 2014 r.; 

 obowiązujące normy i przepisy techniczne. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi 
krajowej nr 17 od km 210 + 098,20 do km 210 + 291,00 w ul. Zamojskiej. Projekt wykonawczy, na życzenie 
Inwestora, uwzględnia w szerszym kontekście zagadnienia bezpieczeństwa związane ze stabilnością  gruntu 
a także zawiera szczegółowe rozwiązania techniczne poszczególnych elementów, które zostaną wbudowane 
w projektowaną sieć kanalizacji deszczowej. Niniejsza dokumentacja stanowi integralną część wraz z 
Projektem wykonawczym budowy ścianki szczelnej – branża geotechniczna, dokumentacją geologiczną 
opracowaną przez GEOPROBLEM oraz SSTWiORB i powinny być rozpatrywane jako całość. 
  
 Projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie zbierała i odprowadzała wody opadowe ze zlewni ul. 
Łaszczowieckiej oraz skrzyżowania ul. Łaszczowieckiej i Zamojskiej.  
 Zlewnia ul. Łaszczowieckiej oraz skrzyżowania ul. Łaszczowieckiej i Zamojskiej – z uwagi na 
ukształtowanie terenu – wybiega poza najbliższe otoczenie w/w ulicy i obejmuje n. w. tereny: 

1) zabudowa mieszkalna miejscowości Sabaudia oraz Majdanek; 
2) nawierzchnie drogowe m. Sabaudia, Wieprzowe Jezioro, Majdanek oraz ul. Łaszczowiecka w m. 

Tomaszów Lubelski 
3) tereny przemysłowo – handlowe zlokalizowane w m. Wieprzowe Jezioro oraz wzdłuż ul. Zamojskiej i 

Łaszczowieckiej w m. Tomaszów Lubelski 
4) tereny zielone, rolne, leśne 

 Przewidziano także możliwość odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków usytuowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi objętej projektem. 
 Zakres opracowania branży sanitarnej obejmuje rozwiązanie techniczne przewidziane do wykonania w 
dwóch etapach: 
 
ETAP I od km 210 + 183,50 do km 210 + 291,00 (odcinek od studni D3 do wylotu do rzeki Sołokiji) 
 W etapie pierwszym zostanie wykonane: 

1) pogrążanie ścianki szczelnej, jako zabezpieczenia wykopów wg dokumentacji branży geotechnicznej 
wraz z czasowym demontażem przewodów napowietrznych sieci SN wg warunków RE Tomaszów 
Lubelski i pod ich nadzorem, 

2) odwodnienie wykopów – konieczność wykonania odwodnienia oraz sposób jego prowadzenia 
Wykonawca ustali z Inspektorem w toku robót, w zależności od warunków, które wówczas wystąpią 
na placu budowy, 

3) demontaż istniejącego rurociągu betonowego wraz z wykonaniem tymczasowego rurociągu/studni dla 
potrzeb odprowadzenia wód opadowych transportowanych w/w kolektorem, 

4) wymiana gruntu do rzędnej stropu piasków wg dokumentacji br. geotechnicznej, na beton o 
wytrzymałości 3 ÷ 5 MPa w zbrojeniu z geotkaniny, 

5) montaż wylotu betonowego DN 1200 do rzeki Sołokiji, 
6) montaż separatora ropopochodnych z wykonaniem fundamentu pod separator i płyty dociążającej 

oraz zakotwienie go w gruncie, 

7) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 43,4 m, 
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8) montaż studni rewizyjnej D3 – systemowej, ekscentrycznej PE – HD z rur strukturalnych 

dwuwarstwowych  1130/1000 z włazem żeliwnym typ D400, 1 szt., 

9) montaż kształtki przejściowej PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  600/793//1200/1355 
wraz wykonaniem włączenia nowego kolektora do istniejącego kolektora betonowego DN600 

10) demontaż ścianki szczelnej wraz z czasowym demontażem przewodów napowietrznych sieci SN wg 
warunków RE Tomaszów Lubelski i pod ich nadzorem. Projekt geotechniczny nie przewiduje 
pozostawiania grodzic w gruncie, jednakowoż dla zachowania bezpieczeństwa w przypadku 
wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania okoliczności na placu budowy, 
przedmiar będzie uwzględniał pozostawienie 20 % grodzic w gruncie. 

 

ETAP II od km 210 + 098,20 do km 210 + 183, (odcinek od studni D1 istn do studni D3 
 W etapie drugim zostanie wykonane: 

1) pogrążanie ścianki szczelnej, jako zabezpieczenia wykopów wg dokumentacji branży geotechnicznej 
2) odwodnienie wykopów – konieczność wykonania odwodnienia oraz sposób jego prowadzenia 

Wykonawca ustali z Inspektorem w toku robót, w zależności od warunków, które wówczas wystąpią 
na placu budowy, 

3) demontaż istniejącego rurociągu betonowego wraz z wykonaniem tymczasowego rurociągu/studni dla 
potrzeb odprowadzenia wód opadowych transportowanych w/w kolektorem, 

4) wymiana gruntu do rzędnej stropu piasków wg dokumentacji br. geotechnicznej na beton o 
wytrzymałości 3 ÷ 5 MPa w zbrojeniu z geotkaniny, 

5) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 128,7 m – metodą 
wykopu otwartego, 

6) odcinek kolektora PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych  1200/1355 o dł. 10,5 m – metodą 
przewiertu sterowanego, 

7) montaż studni rewizyjnych D1 istn., D1, D2 – systemowych, ekscentrycznych PE – HD z rur 

strukturalnych dwuwarstwowych  1130/1000 z włazem żeliwnym typ D400, 3 szt., 

8) odcięcie kształtki przejściowej PE – HD z rur strukturalnych dwuwarstwowych na średnicy 1200/1355 
wraz wykonaniem włączenia nowego odcinka kolektora do odcinka wykonanego w I etapie. 

9) włączenie istniejącego kolektora DN 600 (lub DN 1200) w ul. Łaszczowieckiej do nowego kolektora 
DN 1200 w ul. Zamojskiej. Średnicę włączanego istniejącego kolektora w ul. Łaszczowieckiej należy 
ustalić z ZDW Lublin, będącym inwestorem przebudowy ul. Łaszczowieckiej w oparciu o stan 
zaawansowania robót dot. w/w przebudowy wg projektu BUP Drogowiec w Dysie 

10) demontaż ścianki szczelnej. Projekt geotechniczny nie przewiduje pozostawiania grodzic w gruncie, 
jednakowoż dla zachowania bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia 
na etapie projektowania okoliczności na placu budowy, przedmiar będzie uwzględniał pozostawienie 
10 % grodzic w gruncie. 
 

3. Stan istniejący 
  
 W chwili obecnej funkcję odwodnieniowe na omawianym terenie pełni kanał z rur WIPRO DN 600 
wraz z wylotem do rzeki Sołokiji. Kanał ten ma zbyt małą przepustowość w stosunku do ilości 
transportowanych wód opadowych. Stan techniczny kanału oceniono jako niezadowalający – zachowane są 
spadki w kierunku rzeki, jakkolwiek kanał posadowiony jest bez żadnego wzmocnienia podłoża/fundamentu 
(teren podmokły, nadrzeczny), co spowodowało rozszczelnienia złączy. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 
kanału – a wręcz na kanale – rosną drzewa, których systemy korzeniowe również przyczyniają się do 
uszkodzenia kanału. Kanał nie jest również uzbrojony w jakiekolwiek urządzenie do podczyszczania ścieków, 
co jest niezgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, w związku z powyższym kanał wymaga 
przebudowy. 
 
4. Rozwiązanie techniczne kanalizacji deszczowej 
  
 Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej  ul. Łaszczowieckiej opracowany w 2014 r. przez 
BUP Drogowiec w Dysie przewiduje pogłębienie studni startowej D1 istn. ze względu na kolizje z innymi 
sieciami, do rzędnej 266,87. Istniejąca rzędna tej studni to 268,20 m n.p.pm. przyjęta zgodnie z opracowaniem 
z 2008 r. Centralnego Biura Usług w Lublinie. Do dalszego toku projektowego przyjęto rzędną projektowanej 
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przez BUP Drogowiec studni D1istn. Z uwagi na brak informacji dot. terminów wykonania robót w ul. 
Łaszczowieckiej niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowę studni D1 istn. w II etapie. 
 Projektowaną trasę kanału deszczowego wraz z lokalizacją separatora oraz wylotu przedstawiono w 
części rysunkowej opracowania, na planie zagospodarowania w skali 1 : 500. Projektowaną sieć kanalizacji 
deszczowej oznaczono na planie zagospodarowania terenu multilinią ciągłą koloru brązowego z 
zaznaczeniem osi przewodu. Spadki zostały ustalone tak, aby zachować prawidłowe wartości zagłębienia 
sieci oraz aby uzyskać grawitacyjny przepływ. Zagłębienie i spadki określono w nawiązaniu do rzeczywistych 
rzędnych terenu oraz rzędnych projektowanej i istniejącej na tym terenie infrastruktury podziemnej. 
Zachowano także wymagane odległości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od istniejących przewodów 
uzbrojenia podziemnego. Rozwiązanie projektowe kanalizacji deszczowej przewiduje wykonanie sieci w 
układzie tradycyjnym grawitacyjnym. Na planie sytuacyjnym podano długości poszczególnych odcinków. 
Zagłębienie projektowanego kanału kanalizacji deszczowej zawiera się w granicach: 1,99 ÷ 3,73 m.  
 Parametry rzeki oraz kolektora i wylotu zapewniają bezpieczny odbiór odprowadzanych wód 
opadowych. 
 Kanały deszczowy prowadzony jest w terenie zielonym. 
 

4.1. Obliczenia hydrauliczne projektowanej kanalizacji 
 
 Zaprojektowana średnica kolektora w pełni umożliwi transport obliczonej ilości ścieków deszczowych 
bez ryzyka podtapiania terenów odwadnianych. Projektowana średnica zapewnia również utrzymanie 
przekroju projektowanego kolektora w ul. Łaszczowieckiej. Kolektor ten jest przedmiotem odrębnego projektu 
branży sanitarnej, opracowanego w ramach wielobranżowego projektu „Przebudowy ul. Łaszczowieckiej w m. 
Tomaszów Lubelski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów na odcinku 
od km 0+026,00 do km 0+569,10” przez w Biuro Usług Projektowych „Drogowiec” w Dysie. 
 Obliczenia kanałów deszczowych dokonano metodą granicznych natężeń na podstawie 
następujących założeń: 

 obliczenia wielkości zlewni zredukowanej na poszczególnych odcinkach kanału; 

 prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu: p = 50 % (dla kolektorów i burzowców); 

 średnia roczna suma opadów dla m. Tomaszów Lubelski H = 616 mm (wg danych IMiGW); 

 spadki dna kanału takie, aby zapewnić prędkość samooczyszczania się ścieków, czyli vmin = 0,6 ÷ 0,8 
m/s; 

 czas deszczu miarodajnego tdm = 10 min (kanał ma dł. < 250 m) 
4.1.1. Maksymalny godzinowy zrzut wód opadowych 
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4.1.2. Maksymalny roczny zrzut wód opadowych 

 
 Qa max = 0,616 m/rok · 266 200 m2 = 163 979 m3/rok 
 

4.1.3. Średni dobowy zrzut wód opadowych 
 
163 979 m3/rok / 365 dni = 449,26 m3/dobę  
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4.2. Obliczenia hydrauliczne separatora  
 
Przepływy wód opadowych (nominalny i maksymalny) na potrzeby doboru separatora oraz oceny stopnia 
oczyszczania obliczono ze wzorów: 
(1) Qn = q1 ·   · Ψ 
(2) Qmax = q2 ·   · Ψ 
 
Gdzie:  

has

dm
77maxQq

3

ocz2



; 

F – powierzchnia zlewni [ha] 
Ψ – współczynnik spływu ze zlewni (wartości wg tabeli) 
 
 Łączna powierzchnia zlewni do odwodnienia poprzez projektowaną kanalizację deszczową wynosi A = 
103,72 ha. Łączne powierzchnie zlewni ze szczegółowym zestawieniem rodzajów nawierzchni/zabudowy 
przedstawiono w Tab. 1 
 
Tab. 1. Obliczenia spływów dla zlewni projektowanego kolektora 

L.p. Rodzaj nawierzchni

Powierzchnia

rzeczywista

F [ha]

Średni 

współczynnik 

spływu Ψ

Powierzchnia

zredukowana

Fred [ha]

Qn sep

[dm
3/

s]

Qmax sep

[dm
3/
s]

j 0,31

1 Jezdnia z BA 3,07 0,800 2,46 11,54 59,26

5
Teren zielony (grunty rolne,

lasy)
64,25 0,010 0,64 3,02 15,50

6
Zabudowa mieszkaniowa

(zagrodowa) - luźna
8,40 0,300 2,52 11,84 60,80

7
Zabudowa przemysłowa, 

zwarta
28,00 0,750 21,00 98,71 506,69

Razem: 103,72 26,62 125,11 642,26  
 
 Natężenie deszczu do obliczeń przepustowości separatora – zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dn. 24.07.2006 r. 

has
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3
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; has
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3
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3

separatora obl 
 

 Przepływy wód odprowadzanych z projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Sołokija i 
podczyszczanych w separatorze wyniosą: 
Qn sep = 125,11 dm3/s, 
Qmax sep = 642,26 dm3/s; 
 
5. Rozwiązania materiałowe systemu kanalizacji deszczowej 

 
5.1. Materiały i średnice kanałów 

  
 Projektowany kanał deszczowy wykonany będzie z rur strukturalnych, dwuściennych, o gładkiej 
ściance wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanych z jednorodnego materiału HD – PE, z zewnętrznym 
płaszczem w kolorze czarnym, gwarantującym pełną odporność na promienie UV, ścianka wewnętrzna rury w 
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kolorze jasnym ułatwiającym inspekcję, o długości 6,0 mb, klasa SN8, o średnicy 1355/1200. Sumaryczna 
długość kolektora wynosi: L = 181,9 m. 
 Wszystkie połączenia rur oraz studni i separatora realizować poprzez wykonanie spawów 
ekstruzyjnych. 
 Zastosowane rury zaliczają się do rur elastycznych. Rury elastyczne PE współpracują z gruntem 
tworząc stabilny układ grunt  – rura. Rury tworzywowe należą do grupy rur podatnych. Pod obciążeniem rura 
podatna ugina się i wywiera ciśnienie na otaczający materiał gruntowy. To z kolei wywołuje reakcję w 
otaczającym gruncie, co w efekcie przeciwstawia się dalszej deformacji rury. Wielkość ugięcia rur zostanie 
ograniczona przez odpowiedni dobór materiału gruntu – wymianę gruntu pod kolektorem oraz obsypkę i 
zasypkę z chudego betonu o wytrzymałości 3 ÷ 5 MPa, a także odpowiednie zagęszczenie ośrodka 
gruntowego, w którym znajdzie się projektowany system kanalizacji deszczowej. W przypadku rur sztywnych 
obciążenie rury jest przenoszone głównie przez wewnętrzną wytrzymałość materiału rury, a kiedy obciążenie 
przekracza graniczną wartość naprężeń rura ulega zniszczeniu. Taki stan rzeczy można zaobserwować na 
istniejącym kolektorze betonowym (spękania, rozszczelnienie złączy, wysoka infiltracja wód gruntowych do 
wnętrza kanału. 
 

5.2. Studnie rewizyjne i połączeniowe 
  
 Na trasie sieci kanalizacyjnej średnio co 50 m oraz w miejscach załamań przewidziano studzienki 
połączeniowe i przelotowe – systemowe studnie włazowe ekscentryczne z rur strukturalnych, dwuściennych, o 
gładkiej ściance wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanych z jednorodnego materiału HD – PE, o średnicy 

1130/1000 mm klasy SN2. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga 
specjalnego przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej 
dwuściennej HD – PE z przyspawanym dnem z płyty HD – PE oraz kinety w postaci koryta uformowanego z 
rur i płyt HD – PE. Przestrzeń pomiędzy dnem a rynną przelewową, stanowiącą kinetę, wypełniona jest 
betonem. Połączenia króćców studni z kanałami poprzez spawy ekstruzyjne. 
 Studnie prefabrykowane z HD – PE są fabrycznie wyposażone w półkę spocznikową antypoślizgową, 
ryflowaną w kolorze żółtym, zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość rewizji i eksploatacji studni. Na trasie 
projektowanej kanalizacji przewidziano montaż 4 kpl. rewizyjnych studzienek zintegrowanych (1 szt. w etapie I 
i 3 szt. w etapie II). W górnej części studzienki zastosowano monolityczny żelbetowy pierścień odciążający 
posadowiony na podsypce z zagęszczonego piasku wymieszanego z cementem. Prefabrykowany pierścień 
odciążający zaprojektowano z „dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania bezpośredniego 
obciążania rury trzonowej. Na pierścieniu odciążającym montowana jest płyta stropowa wraz z włazem 
żeliwnym typ: D 400, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Jako obsypkę studni zastosować piasek 
gruby wymieszany z cementem w stosunku umożliwiającym uzyskanie wytrzymałości na poziomie 3 ÷ 5 MPa, 
zagęszczony do wartości 0,9 wskaźnika Proctora. 
 
Tab. 2. Zestawienie studni rewizyjnych 

Oznaczenie

studni

Rzędna

terenu

Rzędna

dna studni

Wysokość

studni [m]

Kąt wlot/wylot

[
0
]

Średnica

[mm]

do wykonania

w etapie

D1 istn 270,6 266,87 3,73 140 1130/1000 drugi

D1 269,55 265,80 3,75 170 1130/1001 drugi

D2 268,85 265,76 3,09 180 (przelot) 1130/1002 drugi

D3 267,91 265,73 2,18 180 (przelot) 1130/1003 pierwszy  
 

5.3. Kształtka przejściowa DN600/DN1200 
 

Kształtkę przejściową umożliwiającą połączenie odcinka kolektora wykonanego w I etapie z 
istniejącym kolektorem z rur WIPRO DN 600 należy zamówić u producenta systemu rur lub wykonać na placu 
budowy z n. w. kształtek z PE – HD z rur strukturalnych dwuściennych, o gładkiej ściance wewnętrznej i 
zewnętrznej: 

1) łuk 450 DN 793/600 – 2 szt. 

2) redukcja ekscentryczna  600/793//1200/1355 – 1 szt. 

3) adapter  600/793//DN 600 – 1 szt. 
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4) rura PE – HD  600/783 – L ~ 0,8 m 
Możliwe jest również wykonanie kształtki przejściowej bez użycia odcinka rury o dł. ~ 0,8 m poprzez 

zamówienie łuków z odpowiednio dłuższymi ramionami. Długość ramion łuków/ew. odcinka prostego rury 
należy ustalić na budowie po odkryciu kanału istniejącego. 

 
5.4. Separator ropopochodnych 

  
 W celu zabezpieczenia wód rzeki Sołokija przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, 
mogącymi znajdować się na odwadnianych terenach, na kanale zrzutowym wód opadowych zaprojektowano 
separator substancji ropopochodnych. 
  
 Dobrano separator ropopochodnych koalescencyjny lamelowy z auto – zamknięciem, z obejściem 
burzowym 10 – krotnym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z polietylenu PE – HD typu SL – FOZP – PE – 
140/1400 – 14 SL, o następujących parametrach: 

 Qn = 140 dm3/s 

 Qmax = 1400 dm3/s 

 poj. osadnika 14,0 m3; 

 Średnica zbiornika – Dz 2900 mm 

 Długość zbiornika L = 10300 mm 

 Wysokość dna wylotu – B = 1380 mm 

 Średnica wlotu/wylotu –  1200 mm 
 
 Dobrany separator zapewnia oczyszczenie ścieków z ropopochodnych do wartości poniżej 15 
mg/dm3. 
 Separator należy posadowić na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 30 cm i zagęszczonej do Is = 
1,0 oraz na płytach fundamentowych S1 wg rysunku szczegółowego. W trakcie posadawiania separatora 
należy sukcesywnie wypełniać go wodą do wysokości zagęszczonej warstwy zasypki. Separator należy 
zakotwić do płyt fundamentowych S1 kotwami systemowymi oraz pasami stalowymi z przekładkami 
gumowymi wg rysunku szczegółowego. Jako zasypkę separatora należy zastosować piasek gruby 
wymieszany z cementem w stosunku ilościowym, który umożliwi uzyskanie wytrzymałości chudego betonu na 
poziomie 3 ÷ 5 MPa oraz zagęszczony do wartości min. 0,97 wskaźnika Proctora. Nad separatorem należy 
wykonać żelbetową płytę dociążającą oraz płyty pokrywowe dla umożliwienia zamontowania włazów D 400 wg 
rysunku szczegółowego. 
 Separator zlokalizowano przy drodze asfaltowej, tak aby umożliwić dojazd celem okresowego 
czyszczenia z odseparowanych substancji ropopochodnych. 
 Na wszystkie zastosowane elementy systemu (rury studzienki oraz separator) wymagana jest 
aprobata techniczna i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 

5.5. Wylot kanalizacji deszczowej 
 

 Zaprojektowano wylot betonowy o średnicy  1200, układany na podsypce gr. 30 cm z pospółki – wg 
rysunku szczegółowego. 
 Wylot zostanie zlokalizowany w km 82 + 875,00 rzeki Sołokiji. 
 
6. Roboty ziemne 
 
 Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta winien wyznaczyć oś projektowanego kanału w 
sposób trwały oraz należy zlokalizować istniejące uzbrojenie.  
 Przed wykonaniem robót związanych z technologią kanalizacji deszczowej należy również wykonać 
wycinkę drzew i krzewów zgodnie z Inwentaryzacją zadrzewienia oraz pozwoleniem na wycinkę, będącą 
przedmiotem odrębnego opracowania. 
 W miejscach, gdzie trasa kolektora projektowanego pokrywa się z trasą kolektora istniejącego  –  
kolektor betonowy należy zdemontować. 
 Rury kanalizacji deszczowej należy montować w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach 
pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych ściankami szczelnymi z grodzic 
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stalowych. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszą być o co najmniej 45 cm szersze niż średnica 
studni licząc od zewnętrznej ścianki studni. Roboty należy wykonywać odcinkami dostosowanymi do 
możliwości wykonywania na bieżąco umocnień ścian wykopu, rozpoczynając od najniższego punktu kanału tj. 
od wylotu i zabezpieczenia dna i skarp rzeki. Przyjmuje się, że do wykonania ścianki szczelnej będą 
wykorzystane elementy grodzic stalowych typu  

a) Larssen 604 o Wx > 1620 cm3/m – dla wykopów pod kolektor, wymagana głębokość pogrążenia 
grodzic z uwagi na rodzaj gruntów – 9,32 m; ściana samonośna 

b) Larssen 24/12 o Wx > 2550 cm3/m,  – dla wykopu pod separator, wymagana głębokość pogrążenia 
grodzic z uwagi na rodzaj gruntów – 7,70 m; ściana zastabilizowana ściągiem z ceownika i rozparta 
górą na czas prowadzenia robót dot. wymiany gruntu 
 
Ściankę szczelną wykonać wg projektu wykonawczego Budowy ścianek szczelnych, o długości 12,0 

m. Ścianką stalową zostanie zabezpieczony teren o kształcie przedstawionym w części rysunkowej projektu 
oraz łącznych długościach: 
 

2) ETAP I: L = 130,0 m 
3) ETAP II: L = 298,0 m 

  
 Ścianka winna być pogrążona w sposób umożliwiający wykonywanie dalszych prac związanych z 
wykopem z terenu, tzn. przynajmniej jedna krawędź ścianki nie może wystawać ponad poziom terenu.  
 Zabrania się wbijania grodzic stalowych z uwagi na możliwość upłynnienia się gruntu (tiksotropii). 
Ściankę szczelną należy pogrążać prasą hydrauliczną lub młotem wibracyjnym hydraulicznym o regulowanej 
amplitudzie drgań. Taki sposób prowadzenia robót związanych z pogrążaniem oraz wyjmowaniem ścianki z 
grodzic nie spowoduje zagrożenia dla mostu oraz drogi DK 17, znajdujących się w sąsiedztwie projektowanej 
kanalizacji deszczowej. Projekt geotechniczny nie przewiduje pozostawiania grodzic w gruncie, jednakowoż 
dla zachowania bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania okoliczności na placu budowy, w przedmiarze należy założyć pozostawienie 20 % grodzic w 
etapie I oraz 10 % grodzic w gruncie w etapie II. W przypadku, kiedy takie okoliczności nie wystąpią i 
Wykonawca wyjmie 100 % grodzic z gruntu, należy fakt ten zgłosić Inspektorowi oraz odpowiednio 
skorygować przedmiar. 
 Przed rozpoczęciem wykopów należy zgromadzić odpowiednią ilość kruszywa/piasku oraz cementu 
tak, aby możliwe było wykonywanie na bieżąco podsypki pod kanał oraz obsypki.  
 Budowę kanału należy rozpocząć po wykonaniu wymiany gruntu zgodnie z Projektem budowy ścianki 
szczelnej. Kanał należy posadawiać na podsypce z piasku grubego o gr. min 30 cm i zagęszczonego do Is = 
1,0 zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na 
nim jedną czwartą swojej powierzchni. W miejscach łączy kielichowych należy wykonać zagłębienia 
montażowe o głębokości do 10 cm, które należy zasypać piaskiem po wykonaniu próby szczelności danego 
odcinka. 
 Montaż elementów systemu rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych wykonywać zgodnie z instrukcją 
montażową producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić próbę 
szczelności zgodnie z PN – 92/B –10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt Nr 9 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 
 Wykop powinien być zabezpieczony barierką ochronną, w porze nocnej oznakowany światłami 
ostrzegawczymi.  
 
7. Odprowadzenie wód opadowych na czas przebudowy 
  
 Z uwagi na to, że przeprowadzona będzie przebudowa istniejącej i działającej kanalizacji deszczowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy sieci poprzez przepompowanie ścieków do 
rzeki Sołokiji a następnie istniejących/wykonanych studzienek. 

 W tym celu przed odcięciem przebudowywanego odcinka należy wstawić studzienkę  1000 mm w 
pobliżu przebudowywanego kanału i połączyć ją z istniejącym kanałem betonowym. Studzienka powinna mieć 
rzędną dna 1,0 m poniżej dna rurociągów. 
 Dla zapewnienia ciągłości pracy należy w studni umieścić pompę zatapialną (jedną lub dwie) do 
ścieków deszczowych. Pompy zasilane będą z agregatu prądotwórczego lub ze stacji RB z opomiarowaniem. 
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Rurociąg tłoczny wykonać z przewodu elastycznego, który na czas pracy należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem poprzez zakopanie go na głębokość 0,5 m i zabezpieczenie kładką przejazdową w miejscach 
przejazdów. 
 Dobór pomp i rurociągu tłocznego należy dokonać na podstawie obserwacji pracy sieci. Zaleca się 
prowadzenie robót w okresie letnim, bezdeszczowym, suchym, co zminimalizuje ilość wód transportowanych 
istniejącym kolektorem i pozwoli na oszczędności inwestycyjne. 
 Dopuszcza się inne rozwiązania kanalizacji tymczasowej, pod warunkiem zatwierdzenia ich przez 
Inżyniera kontraktu. 
 
8. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
 
 W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne, a roboty ziemne 
przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót. W bliskim 
sąsiedztwie słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie 
dopuścić do osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). 
 W szczególności należy zwrócić uwagę, na biegnący po stronie wschodniej projektowanego kolektora 
kabel ziemny SN. Kabel ten należy uwolnić spod napięcia oraz ręcznie i z zachowaniem szczególnej 
ostrożności odkopać na całej długości, na której występuje zbliżenie do projektowanego kolektora i 
zabezpieczyć go rurą PEHD twardą dwudzielną typu A PS dn 160 wg warunków RE Tomaszów Lubelski. W/w 
kabel musi się bezwzględnie znaleźć poza obrysem zewnętrznym ścianki szczelnej, z grodzic stalowych, 
zastosowanej jako zabezpieczenie wykopu. Na czas pogrążania oraz wyjmowania grodzic należy również 
wyłączyć spod napięcia oraz czasowo zdemontować linie napowietrzne SN, znajdujące się w rejonie 
separatora. prace te mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Tomaszów Lubelski.  
 Niniejszy projekt zawiera uzgodnienie dotyczące wyłączeń i demontaży czasowych w/w 
przewodów wyłącznie na czas pogrążania oraz wyjmowania grodzic. W przypadku, kiedy zajdzie 
potrzeba dodatkowych wyłączeń oraz demontaży przewodów (w zależności od parku maszynowego, 
jakim będzie dysponował Wykonawca), Wykonawca uzgodni i uzyska zgodę RE Tomaszów na 
wyłączenia i ew. demontaże we własnym zakresie. 
 Na odcinkach skrzyżowań i zbliżeń sieci kanalizacyjnej z siecią telekomunikacyjną i elektryczną roboty 
prowadzić zgodnie z PN – 92/B – 01707 oraz Normą Zakładową „Telekomunikacyjne linie przewodowe – 
Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego”. Kabel 
telefoniczny należy podwiesić na łatach stalowych opartych na ścianach wykopu. 
 Należy zastosować konstrukcję wsporczą dla istniejącego, krzyżującego się z projektowanym 
kolektorem, kanału sanitarnego DN 400. Należy zachować ostrożność przy pogrążaniu grodzic w rejonie 
kolidującej kanalizacji sanitarnej oraz kabla telefonicznego oraz zwrócić uwagę na dokładne wytyczenie ich w 
terenie, ew. wykonać ręczne odkopy kontrolne. Należy ponadto zachować szczególną ostrożność w czasie 
prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie elementów konstrukcyjnych mostu na rzece Sołokija oraz 
nasypu drogowego DK 17. 
 Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robót a nie naniesione na planie 
zagospodarowania należy traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu 
przewodu. 
 
9. Roboty montażowe 
 
 Poziom posadowienia kanału należy ciągle kontrolować przy udziale geodety. Łączenie rur oraz 
elementów prefabrykowanych t. j. studni zintegrowanych wykonywać poprzez spawanie ekstruzyjne. Kanał 
układać na podsypce z piasku grubego, zagęszczonego do IS = 1,0 i o gr. 30 cm wg części rysunkowej. 
Obsypkę rur wykonywać piaskiem wymieszanym z cementem w stosunku umożliwiającym uzyskanie 
wytrzymałości na poziomie 3 ÷ 5 MPa, zapewniającym współpracę rury PE – HD z gruntem zasypki i obsypki 
po obu stronach rury, z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w pachwinach i nad rurą, wg 
części rysunkowej opracowania. Dalszą część wykopu zasypać piaskiem z zagęszczaniem mechanicznym. 
Jako podsypkę i zasypkę rur należy stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu od 0,06 ÷ 2,0 mm. 
 Separator należy posadowić na zagęszczonym podłożu oraz płytach fundamentowych ze zbrojonego 
dołem i górą betonu, wylanych na miejscu, w celu prawidłowego wypoziomowania oraz umożliwienia 
zakotwienia i zabezpieczenia separatora przed wyparciem wód gruntowych. Korpus separatora do poziomu 



Projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim 

str. 13 
 

króćca wlotowego i wylotowego należy zasypać piaskiem wymieszanym z cementem w stosunku 
umożliwiającym uzyskanie wytrzymałości na poziomie 3 ÷ 5 MPa. Nad separatorem należy wykonać zbrojoną 
p[płytę dociążającą wg części rysunkowej.  
 
10. Wykonanie i odbiór robót 
  
 Wykopy wykonywane będą mechanicznie z niewielką ilością robót ręcznych .  
 Całość robót wykonywać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami i normami. Sprawdzić 
szczelność kanału i studzienek na infiltrację i eksfiltrację wody. Badania i próby wykonywać zgodnie z 
normami: 

1). PN – EN 752: 2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
2). PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
3). PN – EN – 1610 – 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
4). PN – EN – 1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
5). PN – B – 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

 W czasie budowy kanalizacji należy ściśle przestrzegać zasad montażu i zasypki rur podanych w 
projekcie oraz wytycznych producentów wbudowywanych elementów systemu. Na nośność i sztywność 
układu rur istotny wpływ ma rodzaj materiału oraz sposób wbudowania i wskaźniki zagęszczenia obsypki rur. 
 Zabezpieczenie wykopów wykonywać z uwzględnieniem wymagań zawartych w PN – B – 10736: 
1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania. 

 
11. Uwagi końcowe 
 
 Montaż kanału wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur oraz studni i separatora. Zaleca się, 
aby roboty montażowe prowadzone były w okresie letnim oraz przy niskim poziomie wód gruntowych. Przed 
przystąpieniem do budowy o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić GDDKiA O/Lublin, a roboty 
prowadzić pod nadzorem ich przedstawiciela. Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać wymogów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 
 Wszystkie roboty budowlano – Montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe i warunki 
wykonania rurociągów z tworzyw sztucznych z 1996 r. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal zeszyt Nr 9. 
 
12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

12.1. Uwagi ogólne 
 
 Ze względu na możliwość powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, przed rozpoczęciem 
realizacji robot należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podstawą do 
opracowania niniejszej informacji i następnie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. poz. 1126). Plan 
BIOZ należy opracować ze względu na występowanie robót stwarzających wysokie ryzyko powstawania 
zagrożeń. Realizacja inwestycji wymaga prowadzenia robót przez okres dłuższy niż 30 dni przy jednoczesnym 
zatrudnieniu pracowników w ilości mniejszej niż 20. W przedmiotowej inwestycji nie występują roboty, które 
wymagałyby zastosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, ani roboty wymagające użycia 
materiałów wybuchowych. Nie występuje również zagrożenie promieniowaniem jonizującym i nie przewiduje 
się prowadzenia prac przy temperaturach niższych niż – 100 C. 
 Wszystkie roboty należy wykonać przy zachowaniu wymogów: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401), 
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 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 
Nr 96 z 1993 r. poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 118 poz. 1263); 
 

12.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

 
 W zakres robót związanych z realizacją całego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa odcinka 
kanalizacji deszczowej w dwóch etapach: 
 
ETAP I od km 210 + 183,50 do km 210 + 291,00 (odcinek od studni D3 do wylotu do rzeki Sołokiji) 
 W etapie pierwszym zostanie wykonane: 

11) pogrążanie ścianki szczelnej, jako zabezpieczenia wykopów wg dokumentacji branży geotechnicznej 
wraz z czasowym demontażem przewodów napowietrznych sieci SN wg warunków RE Tomaszów 
Lubelski i pod ich nadzorem, 

12) odwodnienie wykopów – konieczność wykonania odwodnienia oraz sposób jego prowadzenia 
Wykonawca ustali z Inspektorem w toku robót, w zależności od warunków, które wówczas wystąpią 
na placu budowy, 

13) demontaż istniejącego rurociągu betonowego wraz z wykonaniem tymczasowego rurociągu/studni dla 
potrzeb odprowadzenia wód opadowych transportowanych w/w kolektorem, 

14) wymiana gruntu do rzędnej stropu piasków wg dokumentacji br. geotechnicznej, na beton o 
wytrzymałości 3 ÷ 5 MPa w zbrojeniu z geotkaniny, 

15) montaż wylotu betonowego DN 1200 do rzeki Sołokiji, 
16) montaż separatora ropopochodnych z wykonaniem fundamentu pod separator i płyty dociążającej 

oraz zakotwienie go w gruncie, 
17) odcinek kolektora PE –  
18) montaż studni rewizyjnej D3 – systemowej, ekscentrycznej PE – HD z rur strukturalnych 

dwuwarstwowych  1130/1000 z włazem żeliwnym typ D400, 1 szt., 
19) montaż kształtki przejściowej PE – 

wraz wykonaniem włączenia nowego kolektora do istniejącego kolektora betonowego DN600 
20) demontaż ścianki szczelnej wraz z czasowym demontażem przewodów napowietrznych sieci SN wg 

warunków RE Tomaszów Lubelski i pod ich nadzorem. Projekt geotechniczny nie przewiduje 
pozostawiania grodzic w gruncie, jednakowoż dla zachowania bezpieczeństwa w przypadku 
wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania okoliczności na placu budowy 
przedmiar będzie uwzględniał pozostawienie 20 % grodzic w gruncie. 

 
ETAP II od km 210 + 098,20 do km 210 + 183, (odcinek od studni D1 istn do studni D3 
 W etapie drugim zostanie wykonane: 

11) pogrążanie ścianki szczelnej, jako zabezpieczenia wykopów wg dokumentacji branży geotechnicznej 
12) odwodnienie wykopów – konieczność wykonania odwodnienia oraz sposób jego prowadzenia 

Wykonawca ustali z Inspektorem w toku robót, w zależności od warunków, które wówczas wystąpią 
na placu budowy, 

13) demontaż istniejącego rurociągu betonowego wraz z wykonaniem tymczasowego rurociągu/studni dla 
potrzeb odprowadzenia wód opadowych transportowanych w/w kolektorem, 

14) wymiana gruntu do rzędnej stropu piasków wg dokumentacji br. geotechnicznej na beton o 
wytrzymałości 3 ÷ 5 MPa w zbrojeniu z geotkaniny, 

15) odcinek kolektora PE – 128,7 m – metodą 
wykopu otwartego, 

16) odcinek kolektora PE – – metodą 
przewiertu sterowanego, 

17) montaż studni rewizyjnych D1 istn., D1, D2 – systemowych, ekscentrycznych PE – HD z rur 

strukturalnych dwuwarstwowych  1130/1000 z włazem żeliwnym typ D400, 3 szt., 
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18) odcięcie kształtki przejściowej PE – 
wraz wykonaniem włączenia nowego odcinka kolektora do odcinka wykonanego w I etapie. 

19) włączenie istniejącego kolektora DN 600 (lub DN 1200) w ul. Łaszczowieckiej do nowego kolektora 
DN 1200 w ul. Zamojskiej. Średnicę włączanego istniejącego kolektora w ul. Łaszczowieckiej należy 
ustalić z ZDW Lublin, będącym inwestorem przebudowy ul. Łaszczowieckiej w oparciu o stan 
zaawansowania robót dot. w/w przebudowy wg projektu BUP Drogowiec w Dysie 

20) demontaż ścianki szczelnej. Projekt geotechniczny nie przewiduje pozostawiania grodzic w gruncie, 
jednakowoż dla zachowania bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia 
na etapie projektowania okoliczności na placu budowy przedmiar będzie uwzględniał pozostawienie 
10 % grodzic w gruncie. 

 

12.3. Zagospodarowanie placu budowy 
 
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w następujący sposób: 

 na terenie budowy wyznaczyć strefy niebezpieczne, 

 urządzić składowiska materiałów oraz wyrobów, 

 miejsca składowania materiałów odpowiednio oznakować. 
 

12.4. Roboty ziemne 
 
 Rzędne projektowanych studni, separatora i rurociągów – zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie drogi wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze. Prace 
wykonywać w porze dziennej. 
 Przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią prace związane z budową głębokich wykopów tj. o 
różnicy wysokości przekraczającej 3,0 m. 
 

12.5. Roboty montażowe 
 
 Roboty związane z wykonaniem wymiany gruntu, podsypki, obsypki, montażem studni, separatora 
oraz rurociągów należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. Na obszarze ruchu drogowego roboty należy prowadzić zgodnie z czasową organizacją ruchu, 
zatwierdzoną przez organ zarządzający ruchem. 
 

12.6. Oznakowanie miejsc pracy sprzętu mechanicznego i ludzi 
 

a) miejsce pracy sprzętu należy oznaczyć taśmą i napisami ostrzegawczymi, 
b) w pobliżu budowy należy umieścić znaki oraz sygnalizację ostrzegawczą, 
c) wykopy zabezpieczyć barierkami. 

 
12.7. Kolejność realizacji inwestycji 

 
ETAP I: 
Budowę kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od najniższego punktu sieci, tj. od wykonania wylotu do 
rzeki (wg dokumentacji projektowej). Zabezpieczy to budowę przed ewentualnym zalewaniem wykopów w 
czasie opadów deszczu. 
 Roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w następującej kolejności: 

 geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji, 

 wykonanie oznakowania drogowego w ul. Zamojskiej zgodnie z projektem organizacji ruchu wraz z 
odebraniem go przez przedstawicieli GDDKiA O/Lublin, 

 wykonanie odwodnienia wykopów, 

 wykonanie wykopów kontrolnych (kablowe linie energetyczne), 

 wykonanie zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych, 

 wykonanie tymczasowego rurociągu odprowadzającego wody opadowe z czynnego istniejącego 
kolektora DN 800  (w razie konieczności), 

 wykonanie wykopów, 
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 wykonanie zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego, 

 wyprofilowanie dna wykopu, 

 wykonanie wymiany gruntu, 

 wyprofilowanie dna wykopu pod poszczególne elementy systemu kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie płyt betonowych stabilizujących pod separator, 

 wykonanie podsypek pod separator, kanały oraz studnie, 

 wykonanie wylotu do rzeki Sołokiji wraz z obrukowaniem skarp, 

 montaż separatora, 

 wykonanie płyty dociążającej nad separatorem, 

 montaż zintegrowanej studzienki rewizyjnej, 

 montaż rur kanalizacyjnych, 

 montaż kształtki przejściowej oraz wykonanie włączenia do istniejącego kolektora, 

 wykonanie prób, 

 wykonanie obsypki separatora, rur i studni zgodnie z wytycznymi, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 zasypanie wykopów gruntem rodzimym, 

 przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 
 

ETAP II: 
Budowę kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od najniższego punktu sieci, tj. od wykonania włączenia 
nowobudowanego odcinka do odcinka wykonanego w etapie I (wg dokumentacji projektowej). Zabezpieczy to 
budowę przed ewentualnym zalewaniem wykopów w czasie opadów deszczu. 
 Roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w następującej kolejności: 

 geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji, 

 wykonanie oznakowania drogowego w ul. Zamojskiej zgodnie z projektem organizacji ruchu wraz z 
odebraniem go przez przedstawicieli GDDKiA O/Lublin, 

 wykonanie odwodnienia wykopów, 

 wykonanie wykopów kontrolnych (kablowe linie energetyczne, telefoniczne oraz kanalizacja sanitarna), 

 wykonanie zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych, 

 wykonanie tymczasowego rurociągu odprowadzającego wody opadowe z czynnego istniejącego 
kolektora DN 800  (w razie konieczności), 

 wykonanie wykopów, 

 wykonanie zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego, 

 wyprofilowanie dna wykopu, 

 wykonanie wymiany gruntu, 

 wyprofilowanie dna wykopu pod poszczególne elementy systemu kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie podsypek pod kanały oraz studnie, 

 montaż zintegrowanych studzienek rewizyjnych, 

 wykonanie przewiertu sterowanego DN1200 pod chodnikiem, 

 montaż rur kanalizacyjnych, 

 wykonanie włączenia do istniejącego kolektora w studni D1 istn. 

 wykonanie prób, 

 wykonanie obsypki rur i studni zgodnie z wytycznymi, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 zasypanie wykopów gruntem rodzimym, 

 przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 
 

12.8. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Uzbrojenie terenu stanową: 

 kanalizacja sanitarna z przyłączami, 

 kanalizacja deszczowa, 

 linie kablowe eNN i eSA, 
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Trasa tych urządzeń przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. 
 

12.9. Przewidywane zagrożenia 
 
 Roboty należy wykonywać etapami zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego 
na czas budowy. 
 Do zagrożeń, jakie mogą wystąpić na placu budowy należą: 

 uszkodzenia ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia się z ruchomymi częściami sprzętu 
mechanicznego,  

 uszkodzenie ciała pracowników z przyczyn jak wyżej, 

 uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem, 

 w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegających linii energetycznych: porażenie prądem elektrycznym, 

 zatrucie gazem ziemnym lub porażenie prądem podczas ręcznego wykonywania robót ziemnych w celu 
uniknięcia uszkodzenia instalacji podziemnych, 

 potrącenia przez przejeżdżające pojazdy mechaniczne, 

 przygniecenie separatorem, studniami rewizyjnymi monolitycznymi bądź rurami, a także elementami 
betonowymi lub elementami stalowymi ścian szczelnych (grodzicami), 

 przysypanie ziemią z osuwiska w czasie prowadzenia głębokich wykopów. 
 Roboty ziemne należą do prac niebezpiecznych, stąd prowadzenie robót ziemnych wymaga 
skrupulatnego przestrzegania przepisów i zasad BHP. Podczas wykonywania robót ziemnych należy 
stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r., poz. 401).  
 W czasie realizacji należy zwrócić uwagę na kolizję z istniejącym uzbrojeniem – sieci energetyczne 
oraz obarierowanie – wygrodzenie, zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem osób postronnych oraz 
dbałość o oznakowanie placu budowy. Nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa jest wykonanie 
bezpiecznych przejść dla ludzi w rejonie prowadzonych robot ziemnych i montażowych. 
 

12.10. Sposób przeciwdziałania zagrożeniom występujących podczas realizacji robót budowlanych 
 
 Na planie sytuacyjnym tras projektowanej sieci kanalizacji deszczowej pokazano miejsce skrzyżowań 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. O rozpoczęciu robót montażowych należy powiadomić właścicieli 
uzbrojenia podziemnego na 7 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia robót. 
 Przy ręcznym wykonywaniu robót w pobliżu skrzyżowań istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
zgodnie z wymaganiami przepisów oraz zabezpieczenia ścian wykopów, nie występuje zagrożenie dla osób 
wykonujących prace, jak też osób postronnych pozostających poza strefą prowadzonych robot. Zagrożenia 
wystąpić mogą w związku z pracą sprzętu mechanicznego (wykopy, prace montażowe). 
 

12.11. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 
 Przed wejściem na plac budowy, kierownik budowy lub pracownik Wykonawcy posiadający 
odpowiednie uprawnienia powinien przeszkolić wszystkich robotników i operatorów sprzętu na stanowisku 
pracy z zakresu bhp oraz warunków technicznych panujących na budowie, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na zasady wykonywania robot szczególnie niebezpiecznych, w przypadku występowania zagrożenia oraz 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
 Ważne jest omówienie podstawowych najczęściej występujących bezpośrednich przyczyn wypadków 
na budowach o podobnym charakterze (np. błędy w organizacji pracy, nieprawidłowy nadzór, ryzykowne oraz 
niefrasobliwe zachowanie pracowników), a także przyczyn pośrednich (np. pośpiech, chęć zaoszczędzenia na 
kosztach sprzętu lub materiału). 
 Pracownicy wykonujący roboty winni : 

 przejść przeszkolenie okresowe z zakresu BHP, ochrony p. poż. i zasad stosowania środków ochrony 
osobistej, 

 zostać zapoznani z zagospodarowaniem placu budowy, 

 zostać zapoznani z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi, 

 przejść przeszkolenie BHP na stanowisku pracy. 
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12.12. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

 
 Wszystkie prace należy wykonywać przy zachowaniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
 Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie o ich rozpoczęciu. 
 Prowadzenie robót pod ruchem na drodze wymaga: 

 utrzymania ruchu, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

 wygrodzenia, zabezpieczenia oraz oznakowania (barierki, taśma biało – czerwona, napisy 
ostrzegawcze) robót w czasie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 
czas budowy, 

 stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół budowy. 
 Koparki i inne urządzenia dźwigowe mogące zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych linii energetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  
 Wykonawca inwestycji winien zapewnić wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń. 
 

12.12.1. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia robót 
 

 przed rozpoczęciem robot sprawdzić aktualność inwentaryzacji geodezyjnej i uzgodnić z użytkownikami 
sieci bezpieczne warunki wykonania robót, 

 teren budowy i wykopy należy utrzymywać w stanie bez wód stojących, 

 materiały budowlane łatwopalne składować w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób 
trzecich, 

 nie należy dopuszczać do użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, 

 chronić istniejące instalacje nad i podziemne, będące własnością publiczną i prywatną, 

 określić bezpieczne odległości od istniejących sieci, w jakich mogą być wykonywane roboty – a w 
szczególności linii napowietrznych eNN, 

 nie dopuszczać do wykonywania prac przez personel w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych dla 
zdrowia, nie spełniających wymagań BHP – należy zwracać na to uwagę zwłaszcza przy wykonywaniu 
prac przy umacnianiu skarp oraz prac w wykopach, 

 przestrzegać zasady nie składowania urobku i materiałów na krawędzi wykopu (min. 0,6 m od krawędzi 
wykopu) 

 przestrzegać instrukcji obsługi sprzętu, instrukcji montażu elementów oraz instrukcji obowiązujących na 
danym stanowisku pracy, 

 należy zapewnić przejezdność drogi dojazdowej, 

 sprzęt oraz urządzenia stosowane na placu budowy muszą być sprawne i sprawdzone, 

 robotnicy przebywający w zasięgu pracy ciężkiego sprzętu winni są zachować szczególną ostrożność, 

 roboty muszą być prowadzone pod należytym nadzorem nad realizacją robót, 

 roboty ziemne i montażowe powinny być wykonywane w brygadach co najmniej 3 – osobowych, z 
czego dwóch pracowników pracuje w wykopie a jeden ich ubezpiecza, 

 utrzymanie wyposażenie zaplecza budowy w środki łączności, środki pierwszej pomocy medycznej, 
wykaz telefonów alarmowych (w tym kierownika budowy) oraz instrukcje stanowiskowe, 

 konieczne jest utrzymywanie urządzeń zabezpieczających i socjalnych, a także zapewnienie odzieży 
ochronnej oraz sprzętu dla ochrony zdrowia i życia dla osób zatrudnionych na czas trwania budowy. 

 
 

 
 
 

12.12.2. Środki ochrony osobistej 
 
 Każdy pracownik powinien być wyposażony w hełm ochronny, ubranie robocze i rękawice ochronne. 
Narzędzia i urządzenia powinny być sprawne, posiadać zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym oraz powinny być poddawane okresowym próbom w zakresie ustalonym przez Polskie Normy.  
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12.13. Materiały niebezpieczne oraz ich składowanie 

 
 Do wykonywania zadania nie będą używane materiały niebezpieczne, które muszą być specjalnie 
składowane. 
 

12.14. Dokumentacja techniczna budowy. 
 
a) Dokumentację techniczną powinien posiadać majster i kierownik budowy, 
b) Dziennik budowy powinien znajdować się u kierownika budowy, 
c) Projekt czasowej organizacji ruchu został wykonany i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. 
Wymagana jest jedynie jego ewentualna aktualizacja – w przypadku upłynięcia terminu jego ważności 
d) Kierownik budowy opracuje i zatwierdzi szczegółowy plan BIOZ. 
 
        
        Opracował : 
 
 
 
 
  
 

 ……………………………………………………………… 
 Projektant:  

 mgr inż. Marcin Andrzyk 
 
 
 
 
 
 

 ……………………………………………………………… 
 Asystent projektanta:  

 mgr inż. Agnieszka Urbaniak 
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II. CZEŚĆ OPISOWA – ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

1. Podstawa opracowania i cel projektu 
 
 Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie tymczasowego odwodnienia dna wykopów przed  
wykonaniem robót ziemnych przy budowie kanału deszczowego w ul. Zamojskiej 
 Projekt odwodnienia wykopów opracowano w oparciu o: 

 projekt wykonawczy – technologia kanalizacji deszczowej Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. 
Zamojskiej – ul. Łaszczowiecka w km 0+250 ÷ 0+430 poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. 
Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim, 

 projekt wykonawczy – zabezpieczenie wykopów za pomocą ścianki szczelnej dot. odwodnienia 
skrzyżowania dróg ul. Zamojskiej – ul. Łaszczowiecka w km 0+250 ÷ 0+430 poprzez przebudowę 
kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim, 

 dokumentacja geotechniczna, opracowana przez „Geoproblem” Zamość w kwietniu 2014 r.; 

 aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1 : 500, 

 obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna w zakresie tymczasowego odwodnienia 
dołów fundamentowych. 

 
2. Warunki gruntowo – wodne 

 
 Z przeprowadzonych wierceń geotechnicznych, wynika że: 

 podłoże gruntowe stanowią piaski i mułki rzeczne, a także grunty bagienne, gleba i nasypy., 

 poziom wody gruntowej ustabilizował się na głębokości 0,4 i 0,5 m p. p. t. tj. na rzędnej 267,2 i 268,4 
m n. p. m. Stan ten uznano za średni. W okresach mokrych zwierciadło wody gruntowej może 
wystąpić kilkadziesiąt cm płycej niż obecnie. Ogólnie grunty podłoża wykazują wysoki stopień 
zawilgocenia. 

 
3. Przyjęte metody odwodnienia wykopów 

 
 Dla umożliwienia prowadzenia robót ziemnych przy wymianie gruntu oraz montażu kolektora 
deszczowego oraz wylotu i separatora w wykopach obudowanych ścianami szczelnymi z grodzic stalowych, 
należy obniżyć zwierciadło wody gruntowej do poziomu o 0,5 m niższego niż rzędna zalegania stropu 
piasków. Rzędne te dla poszczególnych etapów i odcinków robót są różne i należy je odczytywać z profilu 
geotechnicznego. Na podstawie analizy warunków gruntowo – wodnych na trasie projektowanej kanalizacji 
stwierdzono, że na całości trasy występują trudne warunki do posadawiania rur oraz może zajść konieczność 
odwadniania dna wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych. Wynika to z faktu, iż na etapie 
projektowania nie jest możliwe ścisłe określenie pory roku, w jakiej realizowana będzie inwestycja oraz jaki 
wystąpi w tym czasie rzeczywisty poziom lustra wody w rzece Sołokija. Warunki te będą miały bezpośredni 
wpływ na stopień trudności wykonywanych robót montażowych. 

 Zaprojektowano odwodnienie wykopów poprzez drenaż pionowy, realizowany za pomocą igłofiltrów  

2", zapłukanych w rurach obsadowych  133 mm do poziomu stropu piasków. Przyjęto rozstaw igłofiltrów 
równy 1,0 m. Ilości igłofiltrów, wydatki oraz czas pompowania w kilku wariantach podano w załączonych 
obliczeniach. 
 Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu krótkich 
odcinków i ich sukcesywnym zasypywaniu. Dlatego proponuje się prowadzenia robót na odcinkach studnia – 
studnia. Należy zastosować rurociągi aluminiowe na połączenia szybkozłączne (np. zestaw IgE – 81 f 133 
mm). Igłofiltry należy wpłukiwać wewnątrz komory ograniczonej ściankami szczelnymi, ma to na celu 
zapobieżenie zmianom warunków gruntowo – wodnych w sąsiedztwie prowadzonych robót, a co za tym idzie 
– ograniczeniem możliwości osiadania korpusu drogowego. 
  
 W zależności od warunków atmosferycznych oraz gruntowo – wodnych, które wystąpią podczas 
prowadzenia robót Wykonawca dokona aktualizacji projektu odwodnienia na czas prowadzenia robót oraz 
dobierze rurociągi oraz pompy. Dobór pomp oraz wymiarowanie rurociągów na czas prowadzenia robót zaleca 
się przeprowadzać w oparciu o przepływy zwiększone o 50 % w stosunku do obliczeniowych. Prędkości 
przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać: 
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 w rurociągach ssawnych – 1,0 m/s 

 w rurociągach tłocznych – 2,0 m/s. 
 

4. Dobór pomp 
  
 Z uwagi na dużą różnorodność dostępnych na rynku pomp dla potrzeb instalacji igłofiltrowych nie 
określa się jednoznacznie wybranego typu. Dobór typu pomp pozostaje w gestii Wykonawcy. Dla 
odpompowania wód gruntowych z baterii igłofiltrów przed rozpoczęciem robót ziemnych proponuje się 
zastosować zestaw pompowy o mocy do 2,2 kW i wydajności do 15 m3/h na każdy z odwadnianych odcinków. 
Każdy odcinek wykopu do odwodnienia nie powinien być dłuższy niż 60 mb. 
 

5. Odprowadzenie wód drenażowych 
 

 Przy pomocy węży parcianych 133 mm ułożonych na powierzchni terenu proponuje się wykonać 
zrzut wód drenażowych rzeki Sołokiji. Możliwe jest również wykorzystanie już wykonanych odcinków 
kanalizacji deszczowych jako odbiornika wód drenażowych.  
 Pompowana woda nie będzie wywierała ujemnego wpływu na odbiornik, nie będą dodawane do niej 
żadne środki chemiczne. Będzie to woda, która naturalnym spływem podziemnym zasila rzekę Sołokiję. 
 

6. Źródła energii elektrycznej 
 
 Pompy należy zasilać przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy do 5 KW. Nie wyklucza się 
możliwości zasilenia pomp z linii energetycznych z tzw. skrzynek R.B. W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy 
pomp i urządzeń odwadniających wskazane jest zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł 
zasilania. 

 Podstawowa rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 ÷ 60 %, natomiast rezerwa w postaci 
dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30 %.  
 

7. Obliczenia czasu pompowania 
 
 Czas pompowania uzależniony jest od zastosowanych pomp oraz warunków gruntowo – wodnych. 
Załączone obliczenia określają czas pompowania wstępnego (przed rozpoczęciem prowadzenia wykopów). 
 

8. Montaż igłofiltrów 
 

 Montaż igłofiltrów  2" należy powadzić w rurze wpłukującej  133 mm, dokonując zasypu żwirowego 
na całej długości, bądź do wys. 1,0 m powyżej części roboczej. Po stronie zachodniej wykopów istnieje droga 
krajowa, dlatego w tym rejonie spodziewać się można obecności, nawet na większych głębokościach, gruntów 
nasypowych. Na tym obszarze należy wykonać zasyp żwirowy na całej długości igieł. W miejscach, gdzie 
podczas zagłębiania rury płuczącej, granulacja gruntów będzie średnioziarnista i nie wystąpią przewarstwienia 
o gorszej wodoprzepuszczalności należy obsypać żwirem jedynie część roboczą igieł z zapasem o wys. 1,0 m 
od góry. Igłofiltry należy pogrążyć do stropu gruntów spoistych (piasków), które zalęgają na głębokości od 
około 7,20 m p. p. t. po stronie południowej do około 3,90 m p. p. t. po stronie północnej.
 

9. Uwagi końcowe 
 
 Zgodnie z zaleceniami w projekcie technologicznym do budowy kanalizacji deszczowe zaleca się 
wybierać okres w którym występują najkorzystniejsze warunki gruntowo – wodne, t.j. w okresie VI – X. W tym 
okresie poziom wody może obniżyć się o 1,0 mb od zamierzonego podczas prowadzonych badań terenowych. 
Obliczoną ilość godzin pompowania należy taktować jako orientacyjną. Rzeczywisty czas trwania pompowania 
należy przyjąć zgodnie z dziennikiem pracy sprzętu, potwierdzanym przez Inspektora nadzoru w książce 
pompowań. 
 W miejscach, gdzie na dnie wykopu mogą pojawić się pyły piaszczyste oraz napięte zwierciadła wody 
gruntowej należy obniżyć ciśnienie wody gruntowej aby unikać upłynniania gruntu i podmywania wykopów. 
Roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. Wszystkie roboty odwodnieniowe należy prowadzić 
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zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP z uwzględnieniem wytycznych montażowych 
producenta instalacji igłofiltrowej. 
 Z uwagi na duże wahania stanu wód gruntowych w cyklu rocznym, szczegółowych obliczeń 
dotyczących odwodnienia wykopów – w zależności od sprzętu, jakim dysponuje oraz warunków 
gruntowo – wodnych, które wystąpią na placu budowy podczas prowadzenia robót dokona 
Wykonawca. W niniejszej dokumentacji zamieszczono rozwiązania dla obecnego stanu wód, które 
należy traktować jako pomocnicze w sporządzaniu oferty. Na etapie prac projektowych możliwe jest 
określenie orientacyjnych parametrów odwodnienia wstępnego (poprzedzającego roboty budowlane) i 
czas  przywrócenia pierwotnego poziomu wody gruntowej. Czas pracy urządzeń odwadniających jest 
uzależniony od czasu wykonywania obiektów. Wykonawca na czas wykonywania robót zobowiązany 
jest do sporządzenia uaktualnionej dokumentacji odwodnienia oraz zatwierdzenia jej u Inspektora 
Nadzoru. 
 Obniżenie zwierciadła wody wewnątrz komór szczelnych nie wywrze ujemnego wpływu na otoczenie 
gruntowe. W rejonie projektowanych robót zachodzą sezonowe wahania poziomu zwierciadła wody gruntowej, 
co niewątpliwie przyczyniło się do zagęszczenia gruntu w pewnym stopniu. Pompowanie depresyjne będzie 
procesem tymczasowym, a po jego zakończeniu woda w okresie kilku godzin powróci do pierwotnego 
poziomu statycznego. Niezależnie od powyższego, w trakcie prowadzenia robót należy prowadzić stałą 
kontrolę istniejących sąsiadujących obiektów budowlanych, np. za pomocą systematycznych pomiarów 
geodezyjnych. 
 
 

Opracował : 
 
 
 
 
  
 

 ……………………………………………………………… 
 Projektant:  

 mgr inż. Marcin Andrzyk 
 
 
 
 
 
 

 ……………………………………………………………… 
 Asystent projektanta:  

 mgr inż. Agnieszka Urbaniak 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu wykonawczego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

zgodnie z art. 20. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 
 
 
Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe: 
 
  
 Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
 Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do rozpoczęcia robót. 
 
 
 
 
 

Projektant: 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1. mgr inż. Marcin Andrzyk 

Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Asystent projektanta:  

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1. 
mgr inż. Agnieszka 
Urbaniak 

– 
 

Sprawdzający: 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1.  inż. Stanisław Szeląg 
Upr. bud. nr ewid. UANB.II.7342–28/94 do sporządzania 

projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i 
cieplnych uzbrojenia terenu 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-17 roku przez:

Pan Marcin Paweł Andrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0090/10

adres zamieszkania  ul. Matejki 4/18, 22-600 Tomaszów Lubelski

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-KCT-BU5-4Y5 *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-29 roku przez:

Pan Stanisław Szeląg o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0106/03

adres zamieszkania   Lwowska 29/48, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-FDF-6G4-S15 *
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Obliczenia stateczności studzienek kanalizacyjnych

Weho 1000/1200 - st. ekscentryczna

Obliczenia stateczności na wypór studni D1 istn.

Dane studzienki 
Typ studzienki:  Weho 1000/1200
Średnica nominalna studzienki (Dns):  1000 mm
Średnica kolektora (Dk):  1200 mm
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  270.60 m
Poziom posadowienia kolektora (PP):  266.87 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  269.17 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  Chudy beton 3 - 5 MPa
Ciężar objętościowy:  23.00 kN/m³
Porowatość:  15 %
Kąt tarcia wewnętrznego:  36 °
Kohezja:  0.00 kPa
  

PT=270.60

PP=266.87

ZWG=269.17

Wyniki obliczeń 
Wysokość studzienki (H):  3.73 m

Ciężar własny studzienki (Gs):  1.94 kN
  
Siła odporu/tarcia gruntu (T):  142.79 kN

Całkowita siła wyporu (W):  43.23 kN
  
Siła kotwiąca od dociążenia (Fk):  -
  
Całkowita wysokość studzienki (H+Hb):  3.73 m
  
   
   
  

Wnioski 
Studzienka nie wymaga dociążenia. 
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Obliczenia stateczności studzienek kanalizacyjnych

Weho 1000/1200 - st. ekscentryczna

Obliczenia stateczności na wypór studni D1

Dane studzienki 
Typ studzienki:  Weho 1000/1200
Średnica nominalna studzienki (Dns):  1000 mm
Średnica kolektora (Dk):  1200 mm
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  269.55 m
Poziom posadowienia kolektora (PP):  265.80 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  268.85 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  chudy beton beton 3 - 5 MPa
Ciężar objętościowy:  23.00 kN/m³
Porowatość:  15 %
Kąt tarcia wewnętrznego:  45 °
Kohezja:  0.00 kPa
  

PT=269.55

PP=265.80

ZWG=268.85

Wyniki obliczeń 
Wysokość studzienki (H):  3.75 m

Ciężar własny studzienki (Gs):  1.94 kN
  
Siła odporu/tarcia gruntu (T):  123.23 kN

Całkowita siła wyporu (W):  50.75 kN
  
Siła kotwiąca od dociążenia (Fk):  -
  
Całkowita wysokość studzienki (H+Hb):  3.75 m
  
   
   
  

Wnioski 
Studzienka nie wymaga dociążenia. 
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Obliczenia stateczności studzienek kanalizacyjnych

Weho 1000/1200 - st. ekscentryczna

Obliczenia stateczności na wypór studni D2

Dane studzienki 
Typ studzienki:  Weho 1000/1200
Średnica nominalna studzienki (Dns):  1000 mm
Średnica kolektora (Dk):  1200 mm
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  268.85 m
Poziom posadowienia kolektora (PP):  265.76 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  267.66 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  chudy beton beton 3 - 5 MPa
Ciężar objętościowy:  23.00 kN/m³
Porowatość:  15 %
Kąt tarcia wewnętrznego:  45 °
Kohezja:  0.00 kPa
  

PT=268.85

PP=265.76

ZWG=267.66

Wyniki obliczeń 
Wysokość studzienki (H):  3.09 m

Ciężar własny studzienki (Gs):  1.69 kN
  
Siła odporu/tarcia gruntu (T):  103.54 kN

Całkowita siła wyporu (W):  39.22 kN
  
Siła kotwiąca od dociążenia (Fk):  -
  
Całkowita wysokość studzienki (H+Hb):  3.09 m
  
   
   
  

Wnioski 
Studzienka nie wymaga dociążenia. 
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Obliczenia stateczności studzienek kanalizacyjnych

Weho 1000/1200 - st. ekscentryczna

Obliczenia stateczności na wypór studni D3

Dane studzienki 
Typ studzienki:  Weho 1000/1200
Średnica nominalna studzienki (Dns):  1000 mm
Średnica kolektora (Dk):  1200 mm
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  267.91 m
Poziom posadowienia kolektora (PP):  265.73 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  267.50 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  chudy beton beton 3 - 5 MPa
Ciężar objętościowy:  23.00 kN/m³
Porowatość:  15 %
Kąt tarcia wewnętrznego:  45 °
Kohezja:  0.00 kPa
  

PT=267.91

PP=265.73

ZWG=267.50

Wyniki obliczeń 
Wysokość studzienki (H):  2.18 m

Ciężar własny studzienki (Gs):  1.35 kN
  
Siła odporu/tarcia gruntu (T):  46.15 kN

Całkowita siła wyporu (W):  37.92 kN
  
Siła kotwiąca od dociążenia (Fk):  -
  
Całkowita wysokość studzienki (H+Hb):  2.18 m
  
   
   
  

Wnioski 
Studzienka nie wymaga dociążenia. 
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Separator ropopochodnych

Obliczenia stateczności na wypór separatora ropopochodnych Sep.

Dane zbiornika 
Typ zbiornika:  Weho ZB2,6
Pojemność zbiornika (V):  54.70 m³
Średnica wewnętrzna zbiornika (Dw):  2600 mm
Średnica zewnętrzna zbiornika (Dz):  2950 mm
Długość zbiornika (L):  10.30 m
Ciężar własny zbiornika (Gz):  30.18 kN
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  267.70 m
Rzędna dna zbiornika (PD):  264.34 m
Grubość przykrycia zbiornika (HP):  0.59 m
Poziom posadowienia (PP):  264.16 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  267.50 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  chudy beton 3 - 5 MPa
Ciężar objętościowy:  23.00 kN/m³
Porowatość:  15 %
Kąt tarcia wewnętrznego:  30 °
Kohezja:  0.00 kPa
  

Wyniki obliczeń 
Całkowita siła wyporu (W):  704.00 kN

Ciężar zasypki (Gz):  451.06 kN
  
Obliczeniowa siła kotwiąca (Fk):  341.29 kN

Liczba par kotew (n):  10 szt.

Siła naciągu cięgna (Fc):  18.04 kN

Kąt nachylenia cięgna (a):  71 °
  
Minimalna długość fundamentu (Lf min):  3.4 m
Projektowana długość fundamentu (Lf):  9.5 m
  
Szerokość fundamentu (Bf):  1.00 m
Wysokość fundamentu (Hf):  0.20 m
Ciężar pojedynczego fundamentu (Gf):  42 kN
  

Wnioski 
Zbiornik wymaga zakotwienia ze względu na wypór. 

PT=267.70

PP=264.16

ZWG=267.50

Dz=2950

Lf=9.50m (0.25m+9*1.00m+0.25m)
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Rurociąg podziemny - obliczenia statyczne

Weholite SN8

Obliczenia stateczności na wypór odcinka D1 Istn. - D1 w punkcie D1 istn.

Dane rurociągu 
Rodzaj rury:  Weholite
Typ rury:  SN8
Średnica nominalna rury (Dn):  1200 mm
Średnica wewnętrzna rury (Dw):  1200.0 mm
Średnica zewnętrzna rury (Dz):  1355.0 mm
Grubość ścianki rury (g):  77.5 mm
Sztywność obwodowa rury (Sr):  8.00 kN/m²
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  270.60 m
Rzędna dna rury (PD):  266.87 m
Grubość przykrycia rury (HP):  2.45 m
Poziom posadowienia rury (PP):  266.79 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  269.17 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  piaski grube i średnie
Wskaźnik zagęszczenia obsypki (MPD):  1.00  
Ciężar objętościowy:  18.50 kN/m³
Porowatość:  15 %
Sieczny moduł odkształcenia:  2.61 MPa
  

Warunki pracy rurociągu 
Obciążenie komunikacyjne:  brak obciążenia
Stała nawierzchnia drogowa z podbudową:  NIE
  

Warunki wykonania 
Wykop łączony:  NIE
Uciążliwy ruch pojazdów podczas budowy:  NIE
Zagęszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciężkim 
sprzętem:  NIE
Stały nadzór i kontrola jakości robót:  TAK
Dokładność wykonania:  STANDARDOWA
Składowa odkształcenia montażowego (If):  0.0 %
Składowa odkształcenia podłoża (Bf):  2.0 %
  

PT=270.60

PD=266.87

ZWG=269.17

Wyniki obliczeń 
Obciążenie zasypką:  53.68 kPa
Obciążenie komunikacyjne:  0.00 kPa
  
Obciążenie całkowite:  53.68 kPa

Obciążenie dopuszczalne:  261.64 kPa
  
Ugięcie od obciążenia:  1.0 %
Ugięcie wykonawcze:  2.0 %
  
Ugięcie całkowite:  3.0 %

Ugięcie dopuszczalne:  6.0 %
  
Maksymalna siła wyporu:  14.42 kN/m

Minimalny docisk zasypki:  46.50 kN/m
  

Wnioski 
Spełniono wymagania konstrukcyjne. 

  

str. 35 



Rurociąg podziemny - obliczenia statyczne

Weholite SN8

Obliczenia stateczności na wypór odcinka D1 Istn. - D1 w punkcie D1

Dane rurociągu 
Rodzaj rury:  Weholite
Typ rury:  SN8
Średnica nominalna rury (Dn):  1200 mm
Średnica wewnętrzna rury (Dw):  1200.0 mm
Średnica zewnętrzna rury (Dz):  1355.0 mm
Grubość ścianki rury (g):  77.5 mm
Sztywność obwodowa rury (Sr):  8.00 kN/m²
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  269.55 m
Rzędna dna rury (PD):  265.80 m
Grubość przykrycia rury (HP):  2.47 m
Poziom posadowienia rury (PP):  265.72 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  268.85 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  piaski grube i średnie
Wskaźnik zagęszczenia obsypki (MPD):  1.00  
Ciężar objętościowy:  18.50 kN/m³
Porowatość:  15 %
Sieczny moduł odkształcenia:  2.61 MPa
  

Warunki pracy rurociągu 
Obciążenie komunikacyjne:  brak obciążenia
Stała nawierzchnia drogowa z podbudową:  NIE
  

Warunki wykonania 
Wykop łączony:  NIE
Uciążliwy ruch pojazdów podczas budowy:  NIE
Zagęszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciężkim 
sprzętem:  NIE
Stały nadzór i kontrola jakości robót:  TAK
Dokładność wykonania:  STANDARDOWA
Składowa odkształcenia montażowego (If):  0.0 %
Składowa odkształcenia podłoża (Bf):  2.0 %
  

PT=269.55

PD=265.80

ZWG=268.85

Wyniki obliczeń 
Obciążenie zasypką:  55.17 kPa
Obciążenie komunikacyjne:  0.00 kPa
  
Obciążenie całkowite:  55.17 kPa

Obciążenie dopuszczalne:  261.65 kPa
  
Ugięcie od obciążenia:  1.0 %
Ugięcie wykonawcze:  2.0 %
  
Ugięcie całkowite:  3.0 %

Ugięcie dopuszczalne:  6.0 %
  
Maksymalna siła wyporu:  14.42 kN/m

Minimalny docisk zasypki:  39.18 kN/m
  

Wnioski 
Spełniono wymagania konstrukcyjne. 
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Rurociąg podziemny - obliczenia statyczne

Weholite SN8

Obliczenia stateczności na wypór odcinka D1 - D2 w  punkcie D2

Dane rurociągu 
Rodzaj rury:  Weholite
Typ rury:  SN8
Średnica nominalna rury (Dn):  1200 mm
Średnica wewnętrzna rury (Dw):  1200.0 mm
Średnica zewnętrzna rury (Dz):  1355.0 mm
Grubość ścianki rury (g):  77.5 mm
Sztywność obwodowa rury (Sr):  8.00 kN/m²
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  268.85 m
Rzędna dna rury (PD):  265.76 m
Grubość przykrycia rury (HP):  1.81 m
Poziom posadowienia rury (PP):  265.68 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  267.66 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  piaski grube i średnie
Wskaźnik zagęszczenia obsypki (MPD):  1.00  
Ciężar objętościowy:  18.50 kN/m³
Porowatość:  15 %
Sieczny moduł odkształcenia:  2.46 MPa
  

Warunki pracy rurociągu 
Obciążenie komunikacyjne:  brak obciążenia
Stała nawierzchnia drogowa z podbudową:  NIE
  

Warunki wykonania 
Wykop łączony:  NIE
Uciążliwy ruch pojazdów podczas budowy:  NIE
Zagęszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciężkim 
sprzętem:  NIE
Stały nadzór i kontrola jakości robót:  TAK
Dokładność wykonania:  STANDARDOWA
Składowa odkształcenia montażowego (If):  0.0 %
Składowa odkształcenia podłoża (Bf):  2.0 %
  

PT=268.85

PD=265.76

ZWG=267.66

Wyniki obliczeń 
Obciążenie zasypką:  41.24 kPa
Obciążenie komunikacyjne:  0.00 kPa
  
Obciążenie całkowite:  41.24 kPa

Obciążenie dopuszczalne:  255.54 kPa
  
Ugięcie od obciążenia:  0.8 %
Ugięcie wykonawcze:  2.0 %
  
Ugięcie całkowite:  2.8 %

Ugięcie dopuszczalne:  6.0 %
  
Maksymalna siła wyporu:  14.42 kN/m

Minimalny docisk zasypki:  36.21 kN/m
  

Wnioski 
Spełniono wymagania konstrukcyjne. 
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Rurociąg podziemny - obliczenia statyczne

Weholite SN8

Obliczenia stgateczności na wypór odcinka D2 - D3 w punkcie D3

Dane rurociągu 
Rodzaj rury:  Weholite
Typ rury:  SN8
Średnica nominalna rury (Dn):  1200 mm
Średnica wewnętrzna rury (Dw):  1200.0 mm
Średnica zewnętrzna rury (Dz):  1355.0 mm
Grubość ścianki rury (g):  77.5 mm
Sztywność obwodowa rury (Sr):  8.00 kN/m²
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  267.91 m
Rzędna dna rury (PD):  265.73 m
Grubość przykrycia rury (HP):  0.90 m
Poziom posadowienia rury (PP):  265.65 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  267.50 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  piaski grube i średnie
Wskaźnik zagęszczenia obsypki (MPD):  1.00  
Ciężar objętościowy:  18.50 kN/m³
Porowatość:  15 %
Sieczny moduł odkształcenia:  2.24 MPa
  

Warunki pracy rurociągu 
Obciążenie komunikacyjne:  brak obciążenia
Stała nawierzchnia drogowa z podbudową:  NIE
  

Warunki wykonania 
Wykop łączony:  NIE
Uciążliwy ruch pojazdów podczas budowy:  NIE
Zagęszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciężkim 
sprzętem:  NIE
Stały nadzór i kontrola jakości robót:  TAK
Dokładność wykonania:  STANDARDOWA
Składowa odkształcenia montażowego (If):  0.0 %
Składowa odkształcenia podłoża (Bf):  2.0 %
  

PT=267.91

PD=265.73

ZWG=267.50

Wyniki obliczeń 
Obciążenie zasypką:  24.21 kPa
Obciążenie komunikacyjne:  0.00 kPa
  
Obciążenie całkowite:  24.21 kPa

Obciążenie dopuszczalne:  246.40 kPa
  
Ugięcie od obciążenia:  0.5 %
Ugięcie wykonawcze:  2.0 %
  
Ugięcie całkowite:  2.5 %

Ugięcie dopuszczalne:  6.0 %
  
Maksymalna siła wyporu:  14.42 kN/m

Minimalny docisk zasypki:  17.03 kN/m
  

Wnioski 
Spełniono wymagania konstrukcyjne. 
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Rurociąg podziemny - obliczenia statyczne

Weholite SN8

Obliczenia stgateczności na wypór odcinka D3 - W w punkcie W

Dane rurociągu 
Rodzaj rury:  Weholite
Typ rury:  SN8
Średnica nominalna rury (Dn):  1200 mm
Średnica wewnętrzna rury (Dw):  1200.0 mm
Średnica zewnętrzna rury (Dz):  1355.0 mm
Grubość ścianki rury (g):  77.5 mm
Sztywność obwodowa rury (Sr):  8.00 kN/m²
  

Przekrój obliczeniowy 
Rzędna terenu (PT):  267.50 m
Rzędna dna rury (PD):  265.70 m
Grubość przykrycia rury (HP):  0.52 m
Poziom posadowienia rury (PP):  265.62 m
Rzędna zwierciadła wody (ZWG):  265.70 m
  

Parametry geotechniczne 
Rodzaj gruntu zasypki:  piaski grube i średnie
Wskaźnik zagęszczenia obsypki (MPD):  1.00  
Ciężar objętościowy:  18.50 kN/m³
Porowatość:  15 %
Sieczny moduł odkształcenia:  2.35 MPa
  

Warunki pracy rurociągu 
Obciążenie komunikacyjne:  brak obciążenia
Stała nawierzchnia drogowa z podbudową:  NIE
  

Warunki wykonania 
Wykop łączony:  NIE
Uciążliwy ruch pojazdów podczas budowy:  NIE
Zagęszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciężkim 
sprzętem:  NIE
Stały nadzór i kontrola jakości robót:  TAK
Dokładność wykonania:  STANDARDOWA
Składowa odkształcenia montażowego (If):  0.0 %
Składowa odkształcenia podłoża (Bf):  2.0 %
  

PT=267.50

PD=265.70 ZWG=265.70

Wyniki obliczeń 
Obciążenie zasypką:  9.67 kPa
Obciążenie komunikacyjne:  0.00 kPa
  
Obciążenie całkowite:  9.67 kPa

Obciążenie dopuszczalne:  254.94 kPa
  
Ugięcie od obciążenia:  0.2 %
Ugięcie wykonawcze:  2.0 %
  
Ugięcie całkowite:  2.2 %

Ugięcie dopuszczalne:  6.0 %
  
Maksymalna siła wyporu:  0.33 kN/m

Minimalny docisk zasypki:  15.07 kN/m
  

Wnioski 
Spełniono wymagania konstrukcyjne. 
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ODCINEK W - D3

Typ gruntu
Miąższość

[m]

Miąższość
rosnąco

[m]

Wskaźnik 
infiltracji 

efektywnej ω [-]
n(Ps) 0,66 0,66 0,3

Gb[Nm(IIp)] 0,54 1,2 0,125
Nm(GII)//T 0,72 1,92 0,125
T 2,72 4,64 0,2
Nm(GII)//T 0,7 5,34 0,125
Nm(IIp)//T 0,62 5,96 0,125
H(Pg) 1,09 7,05 0,2
Pd//IIp 0,5 7,55 0,2
II 0,13 7,68 0,2
II 0,99 8,67 0,2
II/GII 1,08 9,75 0,2
GII 0,47 10,22 0,2
IIp 0,35 10,57 0,25

SUMA 10,57

0,18

I.

B/L 0,057

η 1,055

r0 = 17,1 m

* wg

1) Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H. "Kanalizacja" tom I, Arkady, Warszawa, 1974 r.

2) Kowalski J., "Hydrogeologia z podstawami geologii", wydawnictwo AR, Wrocław, 1998 r.

OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE ODWODNIENIA WYKOPÓW
metoda "wielkiej studni"

65,791,7E-04

Charakterystyka warstw gruntu

5,5E-05

5,5E-06

1,0E-04

1,3E-04

2,5E-04

3,0E-05

5,1E-07

5,1E-07

3,0E-05

1,3E-04

Wartości uśrednione

długość wykopu L [m]

szerokość wykopu B [m]

61,5

3,5

5,1E-07

5,5E-04

Współczynnik 
filtracji
k [m/s]

Wilgotność
naturalna Wn [%]

22

70

60

60

80

80

23

24

60

60

24

23

Promień zastępczy "wielkiej studni" r 0  [m]

3,0E-05 24

4

B+L
η=r0
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II.

R0 = 319,42 m
R = 302,27 m

hw = 7,18 m

h1 = 0,2 m

H = 12,18 m

h = 4,5 m

S = 7,68 m

III.

Q = 0,0236 m3/s

84,98 m3/h

2039,63 m3/d

Wydatek "wielkiej studni" Q [m
3

/s] bez zastosowania ścianki szczelnej - dopływ do wykopu

Promień zasięgu depresjii "wielkiej studni" R 0  [m]

h-H=S

kS 3000 = R

r + R=R 00

DNO WYKOPU

r0

Poziom depresji S

r0
,  

m
ax

 5
,0

 m0,
5 

m

h

H
h1

hw

R0

S

00

22

r log-R log

)h-(H k
 1,36=Q
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IV.
1).

QS = 1087,53 m3

1).

P = 616 mm

Qd = 0,08 m3/d

V.

1,0 m

123 szt.
rozstaw igłofiltrów L1

ilość igłofiltrów n

Ilość wody do odpompowania z wykopu

Ilość i wydajność igłofiltrów

Zasoby statyczne [m
3
]

Zasoby dynamiczne [m
3
/d]

Czas pompowania [doba] Wydatek Q [m
3
/d]

14

7

3

77,77

155,45

362,59

Wydatek Q [m
3
/d] Wydatek Q [m

3
/h]

Wydatek Q [m
3
/h]

3,24

6,48

15,11

14 0,63 0,03

Wysokość średnich opadów rocznych

3 2,95 0,12

7 1,26 0,05

Wydatek odwodnienia w zależności od czasu pompowania

Wydatek igłofiltra w zależności od czasu pompowania
Czas pompowania [doba]

% 100

Wn  S    F
=Q

0

s

××

ω  P    F=Q d ××

str. 42 



ODCINEK D3 - D2

Typ gruntu
Miąższość

[m]

Miąższość
rosnąco

[m]

Wskaźnik 
infiltracji 

efektywnej ω [-
n(Ps) 1,25 1,25 0,3

Gb[Nm(IIp)] 0,71 1,96 0,125
T//Nm(GII) 0,5 2,46 0,125
T 0,6 3,06 0,2
Nm(GII) 2,18 5,24 0,125
H(Pg) 0,26 5,5 0,2
Pd/Ps 0,47 5,97 0,3
Pd/Ps 1,57 7,54 0,3
GII 0,3 7,84 0,05

II/GII 0,2 8,04 0,05

SUMA 8,04

0,19

I.

B/L 0,066

η 1,06

r0 = 14,5 m

5,1E-07 70

OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE ODWODNIENIA WYKOPÓW
metoda "wielkiej studni"

* wg

1) Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H. "Kanalizacja" tom I, Arkady, Warszawa, 1974 r.

2) Kowalski J., "Hydrogeologia z podstawami geologii", wydawnictwo AR, Wrocław, 1998 r.

długość wykopu L [m] 51,3

szerokość wykopu B [m] 3,4

Charakterystyka warstw gruntu
Współczynnik 

filtracji
k [m/s]

Wilgotność naturalna
Wn [%]

5,5E-04 22

5,5E-06 60

5,1E-04 24

1,3E-04 80

2,5E-04 80

5,1E-07 60

Wartości uśrednione 1,9E-04 54,08

Promień zastępczy "wielkiej studni" r 0  [m]

5,1E-07 23

5,1E-07 23

5,1E-04 24

4

B+L
η=r0
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II. Promień zasięgu depresjii "wielkiej studni" R 0  [m]

R0 = 262,03 m
R = 247,54 m

hw = 5,47 m

h1 = 0,4 m

H = 10,47 m

h = 4,5 m

S = 5,97 m

III.

Q = 0,0185 m3/s

66,49 m3/h

1595,72 m3/d

Wydatek "wielkiej studni" Q [m
3

/s] bez zastosowania ścianki szczelnej - dopływ do wykopu

h-H=S

kS 3000 = R

r + R=R 00

DNO WYKOPU

r0

Poziom depresji S

r0
,  

m
ax

 5
,0

 m0,
5 

m

h

H
h1

hw

R0

S

00

22

r log-R log

)h-(H k
 1,36=Q
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IV.
1).

QS = 563,17 m3

1).

P = 616 mm

Qd = 0,07 m3/d

V.

1,0 m

102 szt.

Ilość wody do odpompowania z wykopu

Zasoby statyczne [m
3
]

Zasoby dynamiczne [m
3
/d]

Wysokość średnich opadów rocznych

Wydatek odwodnienia w zależności od czasu pompowania
Czas pompowania [doba] Wydatek Q [m

3
/d] Wydatek Q [m

3
/h]

3 187,79 7,82

Wydatek Q [m
3
/d] Wydatek Q [m

3
/h]

7 80,52 3,36

14 40,30 1,68

14 0,40 0,02

3 1,84 0,08

7 0,79 0,03

Ilość i wydajność igłofiltrów

rozstaw igłofiltrów L1

ilość igłofiltrów n

Wydatek igłofiltra w zależności od czasu pompowania
Czas pompowania [doba]

% 100

Wn  S    F
=Q

0

s

××

ω  P    F=Q d ××
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ODCINEK D2 - D1

Typ gruntu
Miąższość

[m]

Miąższość
rosnąco

[m]

Wskaźnik 
infiltracji 

efektywnej ω [-]
n(Ps) 1,23 1,23 0,3

Gb[Nm(GII)] 0,29 1,52 0,125
T 1,02 2,54 0,2
Nm(GII)//T 0,54 3,08 0,125
H(Ps) 0,66 3,74 0,2
IIp/Pd 0,13 3,87 0,2
Pd/IIp 1,25 5,12 0,2
Pd/IIp 0,24 4,11 0,2

SUMA 5,36

0,21

I.

B/L 0,052

η 1,05

r0 = 17,1 m

OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE ODWODNIENIA WYKOPÓW
metoda "wielkiej studni"

* wg

1) Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H. "Kanalizacja" tom I, Arkady, Warszawa, 1974 r.

2) Kowalski J., "Hydrogeologia z podstawami geologii", wydawnictwo AR, Wrocław, 1998 r.

długość wykopu L [m] 62

szerokość wykopu B [m] 3,2

2,5E-04 80

1,3E-04 60

Charakterystyka warstw gruntu
Współczynnik 

filtracji
k [m/s]

Wilgotność naturalna
Wn [%]

5,5E-04 22

5,1E-07 70

5,5E-06

Wartości uśrednione 2,0E-04 41,62

5,6E-05 29

5,1E-05 20

24

Promień zastępczy "wielkiej studni" r 0  [m]

5,5E-06 24

4

B+L
η=r0
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II. Promień zasięgu depresjii "wielkiej studni" R 0  [m]

R0 = 237,02 m
R = 219,90 m

hw = 4,62 m

h1 = 0,4 m

H = 9,62 m

h = 4,5 m

S = 5,12 m

III.

Q = 0,0177 m3/s

63,56 m3/h

1525,44 m3/d

Wydatek "wielkiej studni" Q [m
3

/s] bez zastosowania ścianki szczelnej - dopływ do wykopu

h-H=S

kS 3000 = R

r + R=R 00

DNO WYKOPU

r0

Poziom depresji S

r0
,  

m
ax

 5
,0

 m0,
5 

m

h

H
h1

hw

R0

S

00

22

r log-R log

)h-(H k
 1,36=Q
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IV.
1).

QS = 422,79 m3

1).

P = 616 mm

Qd = 0,09 m3/d

V.

1,0 m

124 szt.

3 141,02 5,88

Ilość wody do odpompowania z wykopu

Zasoby statyczne [m
3
]

Zasoby dynamiczne [m
3
/d]

Wysokość średnich opadów rocznych

Wydatek odwodnienia w zależności od czasu pompowania
Czas pompowania [doba] Wydatek Q [m

3
/d] Wydatek Q [m

3
/h]

Wydatek Q [m
3
/d] Wydatek Q [m

3
/h]

7 60,49 2,52

14 30,29 1,26

14 0,24 0,01

3 1,14 0,05

7 0,49 0,02

Ilość i wydajność igłofiltrów

rozstaw igłofiltrów L1

ilość igłofiltrów n

Wydatek igłofiltra w zależności od czasu pompowania
Czas pompowania [doba]

% 100

Wn  S    F
=Q

0

s

××

ω  P    F=Q d ××
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ODCINEK D1 - D1 istn.

Typ gruntu
Miąższość

[m]

Miąższość
rosnąco

[m]

Wskaźnik 
infiltracji 

efektywnej ω [-]
n(Ps) 2,38 2,38 0,3

Gb[Nm(GII)] 0,2 2,58 0,125
T 0,78 3,36 0,2
Nm(GII)//T 0,51 3,87 0,125
H(Ps) 0,66 4,53 0,2
IIp/Pd 0,52 5,05 0,2
Pd/IIp 0,8 5,85 0,2
Pd/IIp 0,15 5,2 0,2

SUMA 6

0,23

I.

B/L 0,136

η 1,09

r0 = 6,8 m

5,1E-07 70

OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE ODWODNIENIA WYKOPÓW
metoda "wielkiej studni"

* wg

1) Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H. "Kanalizacja" tom I, Arkady, Warszawa, 1974 r.

2) Kowalski J., "Hydrogeologia z podstawami geologii", wydawnictwo AR, Wrocław, 1998 r.

długość wykopu L [m] 22

szerokość wykopu B [m] 3

Charakterystyka warstw gruntu
Współczynnik 

filtracji
k [m/s]

Wilgotność 
naturalna
Wn [%]

5,5E-04 22

2,5E-04 80

1,3E-04 60

5,6E-05 29

5,1E-05 20

5,5E-06 24

5,5E-06 24

Wartości uśrednione 2,8E-04 35,57

Promień zastępczy "wielkiej studni" r 0  [m]

4

B+L
η=r0
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II.

R0 = 300,24 m
R = 293,43 m

hw = 5,35 m

h1 = 0,4 m

H = 10,35 m

h = 4,5 m

S = 5,85 m

III.

Q = 0,0201 m3/s

72,31 m3/h

1735,55 m3/d

Wydatek "wielkiej studni" Q [m
3

/s] bez zastosowania ścianki szczelnej - dopływ do wykopu

Promień zasięgu depresjii "wielkiej studni" R 0  [m]

h-H=S

kS 3000 = R

r + R=R 00

DNO WYKOPU

r0

Poziom depresji S

r0
,  

m
ax

 5
,0

 m0,
5 

m

h

H
h1

hw

R0

S

00

22

r log-R log

)h-(H k
 1,36=Q
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IV.
1).

QS = 137,35 m3

1).

P = 616 mm

Qd = 0,03 m3/d

V.

1,0 m

44 szt.

Czas pompowania [doba] Wydatek Q [m
3
/d] Wydatek Q [m

3
/h]

Ilość wody do odpompowania z wykopu

Zasoby statyczne [m
3
]

Zasoby dynamiczne [m
3
/d]

Wysokość średnich opadów rocznych

Wydatek odwodnienia w zależności od czasu pompowania

ilość igłofiltrów n

3 45,81 1,91

7 19,65 0,82

14 9,84 0,41

Ilość i wydajność igłofiltrów

rozstaw igłofiltrów L1

Wydatek igłofiltra w zależności od czasu pompowania
Czas pompowania [doba] Wydatek Q [m

3
/d] Wydatek Q [m

3
/h]

3 1,04 0,04

7 0,45 0,02

14 0,22 0,01

% 100

Wn  S    F
=Q

0

s

××

ω  P    F=Q d ××
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ENVIRO  

Technika Sanitarna i Energetyczna 
mgr inż. Agnieszka Urbaniak 

ul. Mikołaja Kopernika 19/2, 22–400 Zamość 
 

Konto: PKO BP o/Zamość 06 1020 5356 0000 1502 0032 3527 

 
 

 
tel. +48 692 434 440   ag.urbaniak@gmail.com 
NIP 863 –155–56–45   REGON 061542825 
 

Wn/02/12/2014        Zamość, 08.12.2014 r. 
 
 

       PGE Dystrybucja S. A. 
       Oddział Zamość 
       Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski 
       ul. Piłsudskiego 73 
       22 – 600 Tomaszów Lubelski 
 
 
dot. Projektu odwodnienia skrzyżowania dróg ul. Zamojskiej – ul. Łaszczowiecka w km 0+250 ÷ 0+430 

poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim 
 
 

 W nawiązaniu do otrzymanych warunków technicznych zabezpieczenia kabla SN 15 kV oraz 
informacji o liniach energetycznych napowietrznych w miejscu planowanej budowy kanału burzowego w 
ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim, pismo znak L.dz. 6079 RE2/RM/TŻ/2014 z dnia 27.11.2014 r. 
(data wpływu 02.12.2014 r.) zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na niżej przedstawioną 
propozycję bezpiecznego prowadzenia prac w pobliżu przedmiotowych sieci energetycznych. 

Bardzo trudne warunki gruntowo – wodne na terenie objętym projektem dyktują konieczność 
zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi z grodzić stalowych. Rodzaj gruntów oraz poziom wód 
gruntowych narzuca wysokość grodzic (H = 10,6 m). W związku z tym, że przewody linii napowietrznych 
SN, scharakteryzowanych w w/w warunkach, zawieszone są na wysokości od 6,95 m do 7,61 m w 
okresie zimowym, natomiast roboty dot. kanalizacji deszczowej będą prowadzone w okresie 
wiosennym/letnim, a więc w wyższej temperaturze – z pewnością wystąpi kolizja sieci napowietrznych z 
pracującą prasą hydrauliczną/wibromłotem, jak również z samymi grodzicami, zarówno podczas ich 
pogrążania, jak również podczas ich wyjmowania z gruntu. Ponadto przedmiotowe roboty będą 
wymagały zastosowania dźwigów/żurawi, których praca również będzie uniemożliwiona przez wiszące 
przewody. Dlatego też konieczne będzie nie tylko wyłączenie urządzeń energetycznych spod napięcia, 
jak również czasowy demontaż przewodów napowietrznych. 

Proponujemy zatem czasowe wyłączenie spod napięcia oraz demontaż przewodów na czas 
prowadzenia robót dot. montażu ścianki szczelnej z grodzic, montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz 
demontażu ścianki z grodzic. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, słupy ograniczające 
przęsła, z którymi będą kolidowały projektowane roboty, są słupami mocnymi i istnieje możliwość 
rozmostkowania przewodów na każdym ze słupów. W zależności od parku maszynowego, jakim będzie 
dysponował wykonawca robót, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie możliwe sekwencyjne 
wyłączanie i demontowanie czasowe przewodów napowietrznych s/n, jednak będzie to możliwe do 
stwierdzenia dopiero na etapie wykonawstwa 

Ponadto w miejscach zbliżeń do sieci kablowej SN 15 kV GPZ Tomaszów Północ – Ogrodnicza 
przed rozpoczęciem pogrążania grodzic stalowych oraz przed rozpoczęciem robót dot. montażu 
kolektora oraz separatora, po ręcznym – z zachowaniem szczególnej ostrożności – odkopaniu kabla, 
zamontować rury osłonowe dwudzielne PEHD dn 160 typu AROT A PS – zgodnie z załączonym planem 
sytuacyjnym. 

Przewidywany czasokres prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych oraz 
kanalizacji przy sprzyjających warunkach atmosferycznych nie powinien przekroczyć 30 dni. Na etapie 
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projektowania nie jest możliwe określenie terminu wykonania robót oraz szczegółowego harmonogramu 
prowadzenia robót. Informacje te będą możliwe do uzyskania dopiero na etapie wykonawstwa. 

  
Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej 

    
 
 

       Z poważaniem 
  

 
       Agnieszka Urbaniak 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Plan sytuacyjny dot. zabezpieczenia sieci energetycznych – 2 egz. 
2. Warunki techniczne zabezpieczenia kabla SN 15 kV oraz informacji o liniach energetycznych 

napowietrznych w miejscu planowanej budowy kanału burzowego w ul. Zamojskiej w Tomaszowie 
Lubelski, pismo znak L.dz. 6079 RE2/RM/TŻ/2014 z dnia 27.11.2014 r. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego dot. zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi podczas prowadzenia robót 
dotyczących wykonania  odwodnienia skrzyżowania dróg ul. Zamojskiej – ul. Łaszczowiecka w km 0+250 ÷ 

0+430 poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim 
 

I. CZEŚĆ OPISOWA 
 
1. Podstawa opracowania 
 

 Projekt budowlany oraz wykonawczy p. n. "Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojskiej – ul. 
Łaszczowiecka w km 0+250 ÷ 0+430 poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w 
Tomaszowie Lubelskim" 

 wizja lokalna w terenie; 

 dokumentacja geotechniczna, opracowana przez „Geoproblem” Zamość w 2014 r.; 

 obowiązujące normy i przepisy techniczne. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia wykopów pod wykonanie kanalizacji 
deszczowej dn 1200 dł. 182,6 m oraz pod montaż separatora ropopochodnych o dł. 10 m i średnicy 2,9 m za 
pomocą tymczasowej ścianki z grodzic stalowych. 
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwiązanie techniczne przewidziane do wykonania w 
dwóch etapach, których zakresy wyszczególnione zostały w dokumentacji dot. branży sanitarnej. 

 
3. Stan istniejący i ogólne wymagania 
  
 Głębokość posadowienia kolektora oraz separatora i studni zawiera się w granicach 1,99 m ÷ 3,75 m 
p. p. t. Najgłębiej posadowionymi elementami będą studnia ozn. D1 (3,75 m p. p. t.) oraz separator  (3,37 m p. 
p. t.). 
 Teren, na którym zlokalizowana jest budowa to nieużytki, sąsiadujące bezpośrednio z droga krajową 
nr 17 oraz mostem na rzece Sołokija. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego kolektora oraz separatora 
biegnie również kablowa linia SN, a także trzy napowietrzne linie SN. 
 Wykopy należy wykonać na głębokość co najmniej 30 cm większą niż posadowienie kolektora i studni 
oraz na głębokość 50 cm większą niż rzędna posadowienia separatora. Będzie to możliwe jedynie przy 
uprzednim zabezpieczeniu wykopu przed napływem wody oraz osuwaniem się skarp. Kluczowym aspektem 
jest również zabezpieczenie korony sąsiadującej z terenem budowy drogi krajowej nr 17. 
 Typ zabezpieczenia wykopów narzucają słabe grunty, t. j. torfy i namuły, a także wysoki poziom wód 
gruntowych. Rodzaj gruntów w strefie wykopów determinuje wykonanie zabezpieczenia wykopów ścianką 
szczelna wbitą w grunt na głębokość 5,1 m poniżej rzędnej dna wykopu pod separator. Stąd wynika długość 
wbijanych elementów stalowych – 10,6 m. Długość handlowa grodzic, za pomocą których będzie możliwe 
wykonanie projektowanej ścianki wynosi L = 12,0 m. 
 Roboty w zakresie pogrążania ścianek szczelnych będą wykonywane jako jeden z elementów 
realizowanego zadania, polegającego na przebudowie istniejącego kolektora betonowego deszczowego DN 
800 na PEHD 1355/1200 oraz budowie separatora koalescencyjnego lamelowego o dł. 10 m i średnicy 2,9 m. 
Wynika stąd konieczność ujęcia robót związanych z zabezpieczeniem wykopów w ogólnym harmonogramie 
robót. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szczelność połączeń między elementami ścianki przez 
cały okres jej utrzymywania. 

 
4. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 
 
 Parametry gruntów stanowiących podłoże projektowanej inwestycji podano w Dokumentacji badań 
podłoża gruntowego (opr. Geoproblem), stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej dotyczącej 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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5. Charakterystyka warunków geotechnicznych, model budowy geologicznej  
 
 Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren  położony jest w dolinie rzeki Sołokiji, według 
fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1998) wchodzi on Roztocza Środkowego, geologicznie 
zaś przypada na Nieckę Lubelską.  
 Model obliczeniowy podłoża gruntowego został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
 
6. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych; 
 
 Do obliczeń geotechnicznych przyjąć należy następujące współczynniki bezpieczeństwa: 

 dla parametrów geotechnicznych warstw gruntowych współczynniki materiałowe na poziomie 0,9 ÷ 
1,1, przy czym w poszczególnych obliczeniach należy zastosować wartość współczynnika bardziej 
niekorzystną. 

 
7. Podstawowe dane techniczne elementów projektowanych 
 

Dane geologiczne przyjęto w oparciu o dokumentacje badań podłoża gruntowego i opinię 
geotechniczną dotyczące projektowanego kolektora deszczowego oraz separatora w ul. Zamojskiej w 
Tomaszowie Lubelskim, opracowane przez GEOPROBLEM S. C. w 04. 2014 i 11.2014 r. na podstawie 
wykonanych prac i badań geologicznych stwierdzono, że w badanych profilach wystepują: 
 
ODWIERT nr 1 i 2 (wykonane w kwietniu 2014 r.) 

 Piaski reprezentowane są przez piaski drobne z pogranicza piasków średnich i piaski drobne z 
przewarstwieniami pyłów piaszczystych. 

 Mułki wykształcone są jako pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków drobnych i gliny pylaste. 
Piaski i mułki zalegają przemiennie od głębokości 3,8 i 6,6 m p. p. t. 

 Grunty bagienno – rzeczne reprezentowane są przez torfy, namuły i grunty próchnicze (spoiste i 
niespoiste). 
Torfy zalegają pod glebą, gdzie mają miąższość 1,0 i 2,2m. Tworzą również przewarstwienia w 
namułach.  
Namuły to gliny pylaste. Występują w środkowych partiach przebadanych profili.  
Spoiste grunty próchnicze (piaski gliniaste) nawiercono w wyrobisku 2 w przelocie 5,5 ÷ 6,6m p. p. t. 
Niespoiste grunty próchnicze (piaski średnie) występują w odwiercie 1 na głębokości 3,0 m p. p. t, 
gdzie mają miąższość 0,8 m. 

 Gleba (namuły) rozdziela nasypy i grunty rodzime. Ma miąższość 0,2 i 1,0 m.  

 Nasypy reprezentowane są przez piaski drobne i średnie. Użyto ich do nadsypania terenu i zasypania 
wykopu pod kolektor deszczowy. W wykonanych odwiertach miały miąższość 0,3 i 1,3 m. Lokalnie 
skład i miąższość nasypów będą odmienne od opisanych.  

  
ODWIERT nr 1  (wykonany w listopadzie 2014 r.) 

 Piaski reprezentowane są przez piaski drobne z pogranicza piasków średnich i piaski drobne z 
przewarstwieniami pyłów piaszczystych, które zalegają pod gruntami bagiennymi do głębokości 6,9 m 
p. p. t. 

 Mułki wykształcone są jako pyły piaszczyste, pyły,  pyły z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste.  

 Nawiercono je pod piaskami i nie przewiercono do głębokości badania. 

 Grunty bagienno – rzeczne reprezentowane są przez torfy, namuły i grunty próchnicze. 
Torfy zalegają w przelocie 1,5 ÷ 4,1 m p. p. t, a także tworzą laminy w obrębie namułów. 
Namuły to pyły piaszczyste i gliny pylaste z przewarstwieniami torfów i piasków drobnych. Wystąpiły 
pod glebą i pod torfami.  
Spoiste grunty próchnicze (piaski gliniaste) nawiercono w przelocie 5,7 ÷ 6,4 m p. p. t. 

 Gleba [namuły (pyły piaszczyste)] rozdziela nasypy i grunty rodzime. Zalega na głębokości 0,3 ÷ 0,8 
m p. p. t.  

 Nasypy reprezentowane są przez piaski średnie. W wykonanym odwiercie nawiercono je od 
powierzchni terenu do głębokości 0,3 m p. p. t.  
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 Warstwa wód gruntowych określona została na głębokości 0,2 ÷ 0,5 m p. p. t. Poziom wód 
gruntowych stabilizowany jest poziomem lustra wody w rzece Sołokija. 
 

7.1. Posadowienie systemu kanalizacji deszczowej 
 
 W związku z faktem, że grunty, w których posadowiony zostanie system kanalizacyjny są w 
większości reprezentowane przez namuły, piaski gliniaste oraz pyły, a także występuje bardzo wysoki poziom 
wód gruntowych, istnieje zagrożenie, że posadawianie elementów o stosunkowo małym ciężarze własnym bez 
zakotwienia ich w gruncie spowoduje ich wypłynięcie. W celu zabezpieczenia kolektora, studni oraz 
separatora a także w odniesieniu do wykonanych badań gruntowych projektuje się wymianę gruntu na chudy 
beton (piasek wymieszany z cementem, o wytrzymałości 3 do 5 MPa). Należy wymienić namuły 
miękkoplastyczne do warstwy III – strop piasków (vide Przekroje geotechniczne). Grunt należy wymienić do 
rzędnej 264,92 m t. j. na głębokość 4,0 m na odcinku początkowym kolektora (rejon studni D1 istn.) do rzędnej 
261,05 przy końcu kolektora (rejon wylotu do rzeki) – zgodnie z częścią rysunkową niniejszej dokumentacji. 
Wymianę gruntów należy wykonać w wykopie zabezpieczonym ściankami szczelnymi wg Szkicu nr 1. 

 
7.2. Opis ścianki szczelnej 

Przyjęto, że do wykonania ścianki szczelnej zostaną wykorzystane elementy grodzic stalowych typu: 
a)  Larssen 604 o Wx > 1620 cm3/m – dla wykopów pod kolektor, wymagana głębokość 

pogrążenia grodzic z uwagi na rodzaj gruntów – 9,32 m; ściana samonośna 
b) Larssen 24/12 o Wx > 2550 cm3/m,  – dla wykopu pod separator, wymagana głębokość 

pogrążenia grodzic z uwagi na rodzaj gruntów – 7,70 m; ściana zastabilizowana ściągiem z 
ceownika i rozparta górą na czas prowadzenia robót dot. wymiany gruntu 

Elementy ścian szczelnych zgodnie z częścią obliczeniową oraz zgodnie ze Szkicem nr 1 i nr 2. 
Długość handlowa grodzic, które zapewnią uzyskanie wymaganej głębokości pogrążenia wynosi 12,0 m. 
Zabezpieczony zostanie teren oznaczony w części rysunkowej projektu. Ścianka winna być pogrążona w 
sposób umożliwiający prowadzenie robót związanych z wykopem z terenu, tzn. przynajmniej jedna krawędź 
ścianki nie może wystawać ponad poziom terenu. 

Zabezpieczenie wykopów należy wykonać sekwencyjnie, jako komory zamknięte na odcinkach: 

 Wylot do  D3 (etap I) 

 D3 do przekrój A – A' (etap II) 

 przekrój B – B' do D2 (etap II) 

 D2 do D1 (etap II) 

 D1 do D1 istn. (etap II) 
zgodnie z częścią rysunkowa opracowania. Miejscowe poszerzenia komór w planie wynikają z konieczności 
umożliwienia transportu wód opadowych z istniejącej czynnej kanalizacji deszczowej na czas prowadzenia 
robót. 
 

Szkic nr 1. Przekrój wykopu pod kolektor zabezpieczonego ścianą szczelną z grodzic stalowych 
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Szkic nr 2. Przekrój wykopu pod separator zabezpieczonego ścianą szczelną z grodzic stalowych 

 
 
7.3. Kolizje z kablami energetycznymi 

  
 W szczególności należy zwrócić uwagę na kable SN przebiegające wzdłuż krawędzi wykopów. Kable 
te należy odkopać ręcznie na długości zbliżeń do ścianki szczelnej oraz zamontować na nich rury osłonowe 
typu AROT A PS dn 160 dwudzielne. Pogrążanie ścianki szczelnej należy prowadzić tak, aby kable te znalazły 
się poza zewnętrznym obrysem komór, pod nadzorem i w uzgodnieniu z RE Tomaszów Lubelski. Roboty 
związane z montażem i demontażem ścianki szczelnej pod napowietrznymi liniami SN mogą być prowadzone 
tylko i wyłącznie po wyłączeniu w/w linii spod napięcia oraz na czas budowy należy tymczasowo 
zdemontować przewody – wysokość ich zawieszenia na poziomie około 7 m nad koroną jezdni w żadnym 
wypadku nie umożliwia swobodnego prowadzenia robót przy zawieszonych przewodach. Sposób wyłączenia i 
demontażu przewodów oraz terminy Wykonawca uzgodni z RE Tomaszów Lubelski. 
 
8. Ogólne wytyczne montażowe 

 
 Po wykonaniu komór z grodzic można przystąpić do montażu studni, kolektora oraz separatora. 
Obsypkę oraz zasypkę elementów należy wykonać z betonu B – 5, z jednoczesnym zagęszczaniem, przy 
czym zarówno chudy beton stosowany przy wymianie gruntu, jak i beton stosowany do zasypki musi spełniać 
warunki dotyczące odporności na środowisko kwaśne, jakim są grunty torfowe. Na odcinkach, gdzie grubość 
zasypki jest mniejsza od 1,5 m należy wykonać kotwienie kolektora do podłoża za pomocą pasów/obejm 
stalowych przy każdym łączeniu rur. Należy również wykonać kotwienie separatora wg zaleceń producenta. 
 

Szkic nr 3. Schemat przekroju wykopu 
 

 



Zabezpieczenie ścian wykopów dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim 

str. 7 
 

UWAGA: 
Wbijanie ścianki szczelnej na pełnej wibracji spowoduje upłynnienie gruntu (tiksotropię), aby uniknąć tego 
zjawiska ściankę szczelną należy pogrążać prasą hydrauliczną lub młotem wibracyjnym hydraulicznym o 
regulowanej amplitudzie drgań.  
 

9. Prognoza zmian właściwości podłoża w czasie 
 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem nie wywoła dodatkowych naprężeń na 

grunt. Oznacza to, że nie wystąpią zmiany podłoża poniżej poziomu wymiany gruntu. Zastosowane 
rozwiązania w postaci wymiany gruntu oraz fundamentów i płyty dociążającej separatora, a także kotwienie 
elementów systemu kanalizacji deszczowej w gruncie zapewnią jego stateczność. Właściwości podłoża 
gruntowego nie zmienią się podczas realizacji inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu pod następującymi 
warunkami: 

 przewody kanalizacyjne zostaną prawidłowo i szczelnie połączone ze sobą, studniami rewizyjnymi 
oraz separatorem; zgodnie z zaleceniami producenta; 

 wymieniany grunt, podsypki i zasypki zostaną wykonane z prawidłowo zagęszczonego chudego 
betonu. 
Zmianie ulegnie ukształtowanie gruntów w rejonie wymiany gruntów oraz zasypek. Z uwagi na 

lokalizację kolektora wzdłuż warstwic, a więc równolegle do kierunku spływu wód gruntowych, zmiana profilu 
gruntów tego typu nie spowoduje zmiany kierunków ani wartości filtracji wody gruntowej. 

Występujące w podłożu mułki  to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. W wyniku 
zawilgocenia uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę 
„pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno – mechaniczne. W gruntach 
tego typu i występujących w podłożu piaskach zalegających poniżej zwierciadła wód gruntowych łatwo można 
wywołać zjawisko „kurzawki”. Aby zapobiec wystąpieniu tego zjawiska zastosowano zabezpieczenie ścian 
wykopów grodzicami stalowymi. 
 
10. Określenie oddziaływań od gruntów 

 
Podstawowymi oddziaływaniami geotechnicznymi w przypadku budowy kanalizacji są: 

 obciążenia od ciężaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej, 

 przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniem. 
Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu na przewody i studnie rewizyjne zostały uwzględnione przez 

producenta i mogą być pominięte w obliczeniach. Obciążenia od parcia wody gruntowej (wypór) zostaną 
zrównoważone przez nadkład zasypki nad przewodami, płytę dociążającą nad separatorem oraz kotwienie 
elementów systemu.  

Po zakończeniu inwestycji nie wystąpią negatywne oddziaływania od gruntu na wykonaną sieć 
kanalizacji deszczowej oraz separator. Z uwagi na fakt, że projektowana kanalizacja deszczowa znajdować  
się będzie w strefie oddziaływania wód gruntowych zaleca się, aby do jej budowy zastosować elementy z 
materiałów odpornych na działanie kwasowego środowiska oraz łączonych w sposób zapewniający absolutną 
szczelność, np. rury tworzywowe łączone poprzez spawanie.  

Teren, w którym zostanie posadowiony kolektor jest terenem zielonym, wyłączonym spod 
jakiegokolwiek ruchu kołowego czy pieszego. Z uwagi na zastosowaną wymianę gruntu oraz zasypek z 
chudego betonu układ rura (studnia; separator) – ośrodek gruntowy stanowić będzie układ sztywny oraz 
niezmienny strukturalnie w czasie.  
 
11. Obliczenie nośności oraz osiadania podłoża 

 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej nie wywoła dodatkowych naprężeń na grunt. W celu 

wyeliminowania osiadania gruntu zastosowano wymianę gruntu, zabezpieczoną geowłókniną przed 
mieszaniem się ośrodków gruntowych, do poziomu stropu piasków, które w stanie naturalnym są gruntami 
nośnymi w stanie zagęszczonym (stopień zagęszczenia ID wynosi 0, 53 a wskaźnik zagęszczenia IS  ≥ 0,92). 
Z uwagi na rodzaj zastosowanej zasypki (chudy beton) przemieszczenia podłoża spowodowane osiadaniem 
gruntu w strefie nad rurą również nie wystąpią. 
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Ponadto zaleca się, aby ewentualne prace odwodnieniowe były prowadzone wyłącznie wewnątrz 
komór zabezpieczonych ścianami szczelnymi z grodzic, co zapewni niezmienność warunków gruntowo – 
wodnych poza obrysem wykopów i wyeliminuje ewentualne osiadanie gruntów sąsiadujących. Nie zachodzi 
zatem potrzeba wykonania obliczeń nośności gruntów oraz osiadań. 

 
12. Określenie zakresu badań niezbędnych do właściwego wykonania robót ziemnych 

 
Likwidacja wykopów powinna być prowadzona warstwami o miąższości 0,3 ÷ 0,5 m, zagęszczanymi 

do wskaźnika Is ≥ 0,9. Badania zagęszczenia gruntu należy prowadzić dla każdej warstwy metodami 
laboratoryjnymi lub po zakończeniu prac sondowaniem za pomocą sondy lekkiej, zgodnie z zasadami 
określonymi w PN – B – 04452 Geotechnika. badania polowe. 

 
13. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany 

 
Zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe pozwolą na wyeliminowanie w całości 

szkodliwości oddziaływania wód gruntowych na projektowaną kanalizację deszczową. 
 

14. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i obiektów 
sąsiadujących. 
 

Po przeprowadzeniu analizy posadowienia obiektu mostowego oraz drogi, znajdujących się w 
sąsiedztwie terenu objętego robotami, stwierdzono, że w/w roboty oraz docelowe posadowienie kolektora i 
separatora nie wpłyną w żaden sposób na stateczność mostu na rzece Sołokija a także na drogę DK 17. Most 
posadowiony jest na palach żelbetowych wbijanych dł. 8,5 m, w związku z czym prowadzenie robót 
związanych z pogrążaniem i wyjmowaniem grodzic, wymianą gruntów i montażu kanalizacji deszczowej nie 
wpłynie negatywnie na jego stateczność. Warunkiem utrzymania stateczności mostu jest pogrążanie oraz 
wyjmowanie grodzic przy wykorzystaniu prasy hydraulicznej lub młota wibracyjnego z hydraulicznie 
regulowaną amplituda drgań. 

Nie przewiduje się specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy, w razie wystąpienia 
jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o charakterze geodynamicznym lub innych, mogących spowodować 
zagrożenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwłocznie zawiadomić inspektora oraz 
projektanta w celu ustalenia dalszego postępowania.  

Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje się wpływu kanalizacji deszczowej na obiekty sąsiednie (DK 
17 oraz most), a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych obiektów. 

 
Roboty, których dotyczy niniejsza dokumentacja powinna wykonać jedynie firma z doświadczeniem oraz 
dysponująca odpowiednim parkiem maszynowym. 
 

Opracował : 
 
 
 
 
  
 

 ……………………………………………………………… 
 Projektant:  

 inż. Józef Siry 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

zgodnie z art. 20. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 
 
 
Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe: 
 
  
 Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
 Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania przetargowego 
oraz do rozpoczęcia robót. 
 
 
 
 
 

Projektant: 

L.p. Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

1.  inż. Józef Siry 
Upr. bud. nr ewid. WZDP/19/2001 upr. 122/72 

do projektowania w specjalności drogowej i mostowej 
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Parametry ścianki

 Typ ścianki 
 Nazwa 
 Warunki pracy 

 Scianka wspor. obc. w sposób ciagly 
 Larssen 604 

 Scianka o mniejszym znaczeniu 

 Glebokosc basenu/wykopu (H) 
 Wskaznik wytrzymalosci na 

 zginanie W sk  

 [m] 
 [cm 3 /m] 

 3.00 
 1620.00 

Warstwy gruntu
 Warstwa 

  
 1 
 2 
 3 

 Rodzaj gruntu 
  

 Grunt spoisty klasy C 
 Grunt spoisty klasy C 

 Piasek gruby, piasek sredni 

 Miazszosc 
 [m] 

 3.0 
 3.5 
 0.5 

 ρ
(n)  

 [t/m 3 ] 
 1.5 
 1.5 
 1.9 

 I L
(n) /I D

(n)  
  
 0.67 
 0.43 
 0.50 

 Φu
(n)  

 [ o ] 
 6.0 
 11.1 
 31.0 

 C u
(n)  

 [kPa] 
 5.0 
 8.0 
 0.0 

 4  Grunt spoisty klasy C  1.0  2.0  0.22  14.4  16.0 
 5  Grunt spoisty klasy C  1.5  2.0  0.39  11.8  11.0 

 6  Grunt spoisty klasy B  5.0  1.9  0.67  9.4  17.0 
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Lista obciążeń

Parametry obciążeń charakterystycznych:

 Lp. 

 1 

 Rodzaj 

 Równ. obc. naziomu góra 

 Wartość 

 10.0 kN/m 2  

 x [m] 

 - 

 Wsp. 
 obc. 

 1.20 

Wykres parcia i odporu w ściance  od naziomu i wody

1.51

48.29

5.62

44.95

61.1368.42

73.43

91.49

103.86

131.40

128.96

146.35

14.96

72.37

115.87130.76

113.17

136.58

117.44

149.95

154.53

173.25

X [m][kN/m] [kN/m]

parcie
odpór

Wyniki parcia i odporu od naziomu i gruntu
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 X [m] 
 0.00 
 3.00 
 3.00 
 6.50 

 Parcie [kN/m] 
 1.507 
 48.286 
 5.620 
 44.953 

 Odpór [kN/m] 
 0.000 
 0.000 
 14.964 
 72.368 

 6.50  61.131  115.874 
 7.00  68.419  130.756 
 7.00  73.430  113.173 
 8.00  91.492  136.578 
 8.00  103.857  117.436 
 9.50  131.396  149.948 

 9.50  128.960  154.531 
 10.46  146.353  173.251 

Wykres przebiegu sił tnących

T=0.00 X=6.68m

T=-110.48 X=10.46m

X [m][kN/m]

 X [m] 
 6.68 

 10.46 

 T [kN] 
 0.00 

 -110.48 
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Wykres przebiegu momentu

M=76.20 X=3.00m

M=76.95 X=3.00m

M=245.20 X=6.69m

X [m][kNm]

 X [m] 
 3.00 
 3.00 
 6.69 

 M [kNm] 
 76.203 
 76.950 

 245.200 

Podstawowe wyniki obliczeń

Głębokość wbicia ścianki:
 - Obliczona głębokość wbicia ścianki: t 0  = 7.46 m

 - Zalecana głębokość wbicia ścianki: t = 1.25*t 0  = 9.32 m

 - Dokładność wyznaczenia głębokości wbicia ścianki wynosi 0.01 m 

Maksymalne siły wewnętrzne:

 - Położenie momentu: x = 3.000 m

 - Moment: M = 76.203 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
76.203

1620.000 * 10 -6
 = 47038.930 

kN

m 2
 = 47.039 MPa ≤ 215.000 MPa

Warunek spełniony

 - Położenie momentu: x = 3.000 m

 - Moment: M = 76.950 kNm

Projekt:ścianka szczelna - wykop pod kolektor
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Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
76.950

1620.000 * 10 -6
 = 47499.975 

kN

m 2
 = 47.500 MPa ≤ 215.000 MPa

Warunek spełniony

 - Położenie momentu: x = 6.690 m

 - Moment: M = 245.200 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
245.200

1620.000 * 10 -6
 = 151357.819 

kN

m 2
 = 151.358 MPa ≤ 215.000 MPa

Warunek spełniony

Zestawienie wyników wymiarowania

 X [m] 

 3.00 
 3.00 
 6.69 

 Wykorzystanie przekroju 
 [σ/f a ] 

 0.22 ≤ 1 
 0.22 ≤ 1 
 0.70 ≤ 1 
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Parametry ścianki

 Typ ścianki 
 Nazwa 
 Warunki pracy 

 Scianka zakotwiona jednokrotnie 
 Larssen 24/12 

 Scianka o mniejszym znaczeniu 

 Glebokosc basenu/wykopu (H) 
 Polozenie sciagu (e) 

 Wskaznik wytrzymalosci na 
 zginanie W sk  

 [m] 
 [m] 

 [cm 3 /m] 

 7.00 
 2.00 

 2550.00 

Warstwy gruntu
 Warstwa 

  
 1 
 2 
 3 

 Rodzaj gruntu 
  

 Grunt spoisty klasy C 
 Grunt spoisty klasy C 

 Piasek gruby, piasek sredni 

 Miazszosc 
 [m] 

 3.0 
 3.5 
 0.5 

 ρ
(n)  

 [t/m 3 ] 
 1.5 
 1.5 
 1.9 

 I L
(n) /I D

(n)  
  
 0.67 
 0.43 
 0.50 

 Φu
(n)  

 [ o ] 
 6.0 
 11.1 
 31.0 

 C u
(n)  

 [kPa] 
 5.0 
 8.0 
 0.0 

 4  Grunt spoisty klasy C  1.0  2.0  0.22  14.4  16.0 

 5  Grunt spoisty klasy C  1.5  2.0  0.39  11.8  11.0 
 6  Grunt spoisty klasy B  5.5  1.9  0.67  9.4  17.0 
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Lista obciążeń

Parametry obciążeń charakterystycznych:

 Lp. 

 1 

 Rodzaj 

 Równ. obc. naziomu góra 

 Wartość 

 10.0 kN/m 2  

 x [m] 

 - 

 Wsp. 
 obc. 

 1.20 

Wykres parcia i odporu w ściance  od naziomu i wody

1.51

32.69

48.29

41.08

93.46

90.0897.37

88.62

106.37

115.77

143.30

22.93

76.03

36.20

58.89

45.55

78.06

62.80

147.09

X [m][kN/m] [kN/m]

parcie
odpór
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 X [m] 
 0.00 
 2.00 
 3.00 
 3.00 

 Parcie [kN/m] 
 1.507 
 32.693 
 48.286 
 41.084 

 Odpór [kN/m] 
 0.000 
 0.000 
 0.000 
 0.000 

 6.50  93.457  0.000 
 6.50  90.080  0.000 
 7.00  97.369  0.000 
 7.00  88.621  36.196 
 8.00  106.369  58.890 
 8.00  115.766  45.547 

 9.50  143.304  78.058 
 9.50  22.930  62.796 
 13.16  76.027  147.087 

Wykres przebiegu sił tnących

T=34.20

T=-271.07

X=2.00m

T=0.00 X=6.45m

T=0.00 X=13.16m

T=-0.00 X=13.16m

X [m][kN/m]

 X [m] 
 2.00 
 6.45 

 13.16 
 2.01 

 T [kN] 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 -271.07 

 13.16  -0.00 

Wyniki parcia i odporu od naziomu i gruntu
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Wykres przebiegu momentu

M=23.80 X=2.00m

M=-694.17 X=6.45m

M=-697.37 X=6.50m

M=-682.60 X=7.00m

M=-685.70 X=7.00m

M=0.04 X=13.16m

M=0.00 X=13.16m
X [m][kNm]

 X [m] 
 2.00 
 6.45 
 6.50 
 7.00 

 M [kNm] 
 23.805 

 -694.173 
 -697.372 
 -682.597 

 7.00  -685.695 

 13.16  0.043 
 13.16  0.000 

Podstawowe wyniki obliczeń

Głębokość wbicia ścianki:
 - Obliczona głębokość wbicia ścianki: t 0  = 6.16 m

 - Zalecana głębokość wbicia ścianki: t = 1.25*t 0  = 7.70 m

 - Dokładność wyznaczenia głębokości wbicia ścianki wynosi 0.01 m 

Maksymalne siły wewnętrzne:

 - Siła w ściągu: F = 305.602 kN

 - Położenie momentu: x = 2.000 m

 - Moment: M = 23.805 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
23.805

2550.000 * 10 -6
 = 9335.203 

kN

m 2
 = 9.335 MPa ≤ 275.000 MPa

Warunek spełniony
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 - Położenie momentu: x = 6.450 m

 - Moment: M = 694.173 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
694.173

2550.000 * 10 -6
 = 272224.573 

kN

m 2
 = 272.225 MPa ≤ 275.000 MPa

Warunek spełniony

 - Położenie momentu: x = 6.500 m

 - Moment: M = 697.372 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
697.372

2550.000 * 10 -6
 = 273479.180 

kN

m 2
 = 273.479 MPa ≤ 275.000 MPa

Warunek spełniony

 - Położenie momentu: x = 7.000 m

 - Moment: M = 682.597 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
682.597

2550.000 * 10 -6
 = 267685.074 

kN

m 2
 = 267.685 MPa ≤ 275.000 MPa

Warunek spełniony

 - Położenie momentu: x = 7.000 m

 - Moment: M = 685.695 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
685.695

2550.000 * 10 -6
 = 268900.079 

kN

m 2
 = 268.900 MPa ≤ 275.000 MPa

Warunek spełniony

 - Położenie momentu: x = 13.159 m

 - Moment: M = 0.043 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
0.043

2550.000 * 10 -6
 = 16.735 

kN

m 2
 = 0.017 MPa ≤ 275.000 MPa

Warunek spełniony

 - Położenie momentu: x = 13.159 m
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 - Moment: M = 0.000 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymałości dla wybranego profilu ścianki szczelnej:

σ ≤ σ dop  = 
0.000

2550.000 * 10 -6
 = 0.058 

kN

m 2
 = 0.000 MPa ≤ 275.000 MPa

Warunek spełniony

Zestawienie wyników wymiarowania

 X [m] 

 2.00 
 6.45 
 6.50 
 7.00 

 Wykorzystanie przekroju 
 [σ/f a ] 

 0.03 ≤ 1 
 0.99 ≤ 1 
 0.99 ≤ 1 
 0.97 ≤ 1 

 7.00  0.98 ≤ 1 
 13.16  0.00 ≤ 1 
 13.16  0.00 ≤ 1 







OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH 

Symbole geotechniczne gruntów  
wg normy PN – 8 6/B – 02480 
 
GRUNTY NASYPOWE 
n  nasyp 
 
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 
H  grunt próchniczy 
Nm  namuł 
T  torf 
 
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) 
KW  zwietrzelina 
KWg  zwietrzelina gliniasta 
KR  rumosz 
KRg  rumosz gliniasty 
KO  otoczaki 
Ż żwir 
Żg  żwir gliniasty 
Po  pospółka 
Pog  pospółka gliniasta 
Pr  piasek gruby 
Ps  piasek średni 
Pd  piasek drobny 
PII  piasek pylasty 
Pg  piasek gliniasty 
IIp  pył piaszczysty 
II  pył 
Gp  glina piaszczysta  
G  glina 
GII  glina pylasta  
Gpz  glina piaszczysta zwięzła  
Gz  glina zwięzła  
GIIz  glina pylasta zwięzła 
Jp ił  piaszczysty 
J  ił 
JII  ił pylasty 
 
GRUNTY SKALNE 
ST  skała twarda 
SM  skała miękka 
 
STANY GRUNTÓW SPOISTYCH 
mpl  –  miękkoplastyczny 
pl     –  plastyczny 
tpl    –  twardoplastyczny 
pzw –  półzwarty 
 

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘTE 
NORMĄ 
kr  kreda 
gy  gytia 
cb  węgiel brunatny 
ck  węgiel kamienny 
kp  kreda pisząca 
Gb  gleba 
 
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU 
GRUNTÓW 
+  domieszki 
//  przewarstwienia 
/  na pograniczu 
()  w nawiasie określenia uzupełniające 
 dotyczące składu nasypu, rodzaju gruntów 
 organicznych, petrografii 
4  numer wiercenia 
152,7  rzędna wiercenia 
 
OPRÓBOWANIE WIERCENIA 
 próbka o naturalnej strukturze (NNS) 
   próbka o naturalnej wilgotności (NW) 
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 
   wyinterpretowany max poziom wody 
 (piezometryczny) 
 piezometryczny poziom wody (PPW) 
 ustalony w czasie wiercenia i rzędna 
 nawiercony poziom  wody gruntowej i 
 rzędna 
 grunt mokry 
 grunt nawodniony 
    sączenie wody 
 
 
OZNACZENIE RODZAJU BADAŃ I SONDOWAŃ 
 sonda cylindryczna (SPT) 
 sonda dynamiczna (DPL) 
 
OZNACZENIE STANU GRUNTU  
ID = 0,50 stopień zagęszczenia 
IL = 0,20 stopień plastyczności 
 
INNE OZNACZENIA 
II numer warstwy geotechnicznej 
 

STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH 
blzn – bardzo luźny 
lzn – luźny 
szg – średnio zagęszczony 
zg - zagęszczony 
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