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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ   
I ODWODNIENIA SKRZY ŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH  

NR 1508 O NIEMODLIN -LEWIN BRZESKI , 1507 O MAGNUSZ OWICE- 
GRODKÓW I 1509 O MAGNUSZOWICE - MAGNUSZOWICZKI 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

 
Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 400, która przejmuje wody 
opadowe z z obrębu skrzyżowania i sasiednich dróg powiatowych  dr nr 1507 O, 1508 O i 
1509 O. 
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OMÓWIENIEM 
PRZEWIDYWANYCH ZMIAN. 

 
Odcinek przebudowywany , jest  drogą powiatową  publiczną należącą do Powiatu  
Opolskiego .  
 
Trasę projektowanej kanalizacji poprowadzono w poboczu i w ciągu jezdni . 
Wpusty uliczne zlokalizowano przy krawężniku  w pasie jezdni. 
Przewiduje się włączenie kanalizacji deszczowej z  drogi powiatowej nr 1507 O oraz rowów z 
drogi 1508 O. 
Kanał kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwuwarstwowych o średnicy Ø 400 mm 
typ PP i  z uwagi na warunki terenowe i gruntowe. Przekrycie kanału zgodnie z profilem. 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM 
URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWI ĄZANE Z OBIEKTEM UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA TERENU, UKSZTAŁTOWA NIE 
TERENU I ZIELE Ń.  
 

3.1 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
 
Kanalizacja przejmuje wody z kanalizacji deszczowej drogi 1507 O poprzez studnię S2 i 
prowadzi od  istniejącej kanalizacji deszczowej Ø400 poprzez projektowaną kanalizację do 
rowu przydrożnego . 
Rowy drogi 1508 podłączono poprzez studnie S6, S2 i S3. 
 
Wody zebrane przez wszystkie odcinki kanalizacji doprowadzone są do  studni S5  i poprzez 
rów przydrożny lewy drogi nr 1509 O Magnuszowice Magnuszowiczki i trafiają do rowu 
zbiorczego . 
 

3.2 UKSZTAŁTOWANIE KANAŁU KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  
 
W projekcie zagospodarowania terenu  podano  rzędne projektowane ukształtowania terenu 
drogi, studni kanalizacyjnych i skrzyżowań. Ukształtowanie drogi i kanalizacji deszczowej 
pokazano na przekroju konstrukcyjnym drogi, oraz na profilu podłużnym kanalizacji 
deszczowej. 
Teren ukształtowano w sposób zapewniający odpływ wód opadowych do kanalizacji 
deszczowej i na pobocza lub do rowów przydrożnych . Wpusty uliczne są zlokalizowane przy 
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krawężniku, a wyniesiony krawężnik uniemożliwia spływanie zanieczyszczeń na jezdnie i do 
wpustów. Wpusty należy minimalnie obniżyć w stosunku do krawędzi jezdni ( 1-3 cm), 
rzędne kraty wpustowej określono w tabeli wpustów. Wody opadowe nie są odprowadzane na 
działki sąsiednie. 
 
Zaprojektowano: 

• kanały deszczowe o łącznej długości, w tym: 
odc. S2-S5, rura PP Ø 500 L= 76 m 
odc. wlot nr 1- S3, rura PP Ø 400 L= 30,6 m  
odc. od przepustu pod zjazdem z2 do studni S2, rura PP Ø400 L= 18,8 m 
 

• studnie rewizyjne Ø1200 bet.  5 szt. 
• wpusty uliczne z kratą żeliwną  2 szt. 

 
3.2.1 Spadki kanałów.  

Zastosowano spadki zgodne z wytycznymi  o wartościach: 
• dla kanału w drodze głównej Ø 400 mm od 0.27% do 2.0%  

 
3.2.2 Materiał 

 
3.2.2.1 Rury i kształtki  – zakres średnic 200 i 400 mm - rury strukturalne 

(dwuwarstwowe) z polipropylenu (PP), kielichowe, łączone za pomocą uszczelki 
gumowej z EPDM zgodnej z normą PN-EN 681, o sztywności obwodowej min. 
SN8, wykonane zgodnie z normą PN – EN 13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra 
Cor lub równoważne, o warstwie zewnętrznej w kolorze czarnym. 

 
3.2.2.2 Studnie-Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych  o średnicy 1200mm 

Dno studni wykonać jako monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy 
min. C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości ≤4% i mrozoodporności F-150 łączony z 
kręgami za pomocą uszczelki, kineta dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i 
odpływowych oraz kąta ich włączenia.  
Wysokość kinety w stosunku do średnicy rury:  
- 1/1 – dla średnic do 300 mm.  
- 3/4 – dla średnic powyżej 300 mm.  
 

3.2.2.3 Kr ęgi  
Prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, 
nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki.  
 

3.2.2.4 Zwieńczenia studni  
Włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, z wkładką wygłuszającą, z szerokim 
pierścieniem żeliwnym. 
 

3.2.2.5 Przejścia szczelne 
Wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kręgach na etapie prefabrykacji.  
 

3.2.2.6 Stopnie złazowe  
 

Wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w 
otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne na 
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agresywne działanie ścieków) – nie dopuszcza się stosowania stopni żeliwnych. Stosować 
stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm.  
 
Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosować betonowe pierścienie 
dystansowe w trzech wysokościach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu 
klasy min. C35/45.  
 
Do regulacji urządzeń kanalizacyjnych stosować materiały systemowe na bazie 
modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowań o szybkim 
przyroście wytrzymałość np. Hevolit – Fix 3K, Ombran SVG, Topolit Fix  
 

3.2.2.7 3Izolacja  
Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym wg. 
PN-81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P, dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego w uzgodnieniu z inwestorem. 
 

3.2.2.8 Wpusty uliczne 
Projektowane wpusty uliczne żelbetowe z osadnikiem min. 0,5 m i kratą żeliwną typ D na 
zawiasach. 

 
3.2.2.9 Przykanaliki 

Przykanaliki PCV Ø 200 typ ciężki o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową wg 
normy PN-EN 681 (EPDM, TPE) o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej i 
jednolitej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. SN 8 
kN/m2 (typ ciężki), wykonane zgodnie z normą PN-EN: 1401:1999. Montaż rur zgodnie z 
zaleceniami producenta rur.  

 
3.2.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Na badanym terenie występują zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. Na taką ocenę 
wpłynęła obecność gruntów rodzimych spoistych (gliny piaszczyste) i gruntów niespoistych 
(piaski średnie). Wody gruntowe na poziomie poniżej 1,6 m ppt. z wahaniami do 0,90 m. 
Dodatkowo, ze  względu na położenie rurociągu na potencjalnych terenach zalewowych może 
wystąpić konieczność pompowania wody z wykopów. 
 

3.2.4 Podsypka i obsypka piaskowa rurociągów 
Rurociąg PVC należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10-15cm a po ułożeniu 
obsypać warstwą piasku 30 cm ponad wierzch rurociągu. Materiał do podsypki powinien 
spełniać następujące warunki: 

• Nie powinny w nim występować cząstki o średnicy zastępczej ziarna powyżej 2 mm 
• Materiał nie może być zamrożony 
• Nie może zawierać kamieni lub innych ostrych materiałów. 

Materiał na zasyp: 
• Warstwa do 30 cm – ochronna z piasku drobnego sypkiego, średnioziarnistego b4ez 

grud i kamieni 
• Warstwy do powierzchni terenu- z gruntu rodzimego zakwalifikowanego przez 

Inspektora nadzoru. 
• Zabrania się stosowania do zasypek z gruntów wysadziowych. 

Zasypkę należy starannie zagęścić szczególnie w tzw. pachach przy kanale. Zasyp i 
ubijanie  wykonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury. Zasypkę zagęścić do 
wskaźnika Js=95% pod drogami, na pozostałym terenie Js=85%. 


