Opis techniczny
do projektu budowlano- wykonawczego rozbudowy oczyszczalni cieków
w Tarnogrodzie pow. Biłgoraj

1. Wst p
Opracowanie projektowe zawiera projekt ukształtowania terenu
projektowanego mi dzy reaktorami /obiekty technologiczne na terenie
oczyszczalni/ oraz modernizacj dróg wewn trznych w zakresie:
- przebudowy nawierzchni jezdni zarówno na drodze głównej, oznaczonej na
planie A-B-C-D-E-F.
- przebudowy nawierzchni na drogach bocznych /si gaczach/, oznaczonych
na planie C-D i D-H.
- budowy wjazdu na tac zlewn cieków dowo onych, nowa droga
oznaczona na planie E-I.

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Gminy Tarnogród i zawarta umowa z Biurem Projektów Systemów
Wodno- ciekowych „EKOSAN” s.c. w Lublinie, umowa nr 382/06/12.
2.2. Mapa syt.-wys. terenu projektowanej oczyszczalni w skali 1:500, aktualna do
celów projektowych o oznaczeniu arkusza mapy 8.132.09.10.3.1.
Zarejestrowana w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Biłgoraju.
2.3. Dokumentacja geotechniczna podło a gruntowego terenu przewidzianego do
lokalizacji obiektu technologicznego rozbudowywanej oczyszczalni cieków,
wykonana przez uprawnionego geologa mgr in . Jana Steca, data wiercenia
04.2012 r.
2.4. Uchwała Nr XXVI/159/05, Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dn. 30 sierpnia
2005r, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tarnogród.
2.5. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Starostwa Pow.
w Tarnogrodzie, Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomo ciami, znak: GK.VII.6630.674.2012 z dnia 15.11.2012r.
2.6. Projektowane Zagospodarowanie Terenu oczyszczalni, opracowane przez
Biuro Projektów „EKOSAN” w Lublinie w 2012r.
2.7. Rozporz dzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 02.03.2000r.
Dz.U. Nr 43.
2.8. Uzgodnienia mi dzybran owe dokonane na etapie projektowania.

3. Warunki gruntowo – wodne
W oparciu o dokumentacj bada podło a gruntowego ( odwierty Nr 1, 2 )
stwierdzono, e w podło u gruntowym wyst puje:
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od 0,00 – 0,90 m p.p.t. - nasyp, glina, piasek gliniasty, c. szary
od 0,90 – 2,10 m p.p.t. - glina szara
od 2,10 – 2,60 m p.p.t. - pył piaszczysty j. szary
od 2,60 – 3,30 m p.p.t. - piasek drobny szary
poni ej wyst puje warstwa gliny z domieszk humusu.
Poziom wody gruntowej stabilizuje si na około 0,95 m p.p.t.
Grupa no no ci podło a G 3, gł boko przemarzania wynosi 1,00 m.

4. Plan sytuacyjny, rozwi zanie wysoko ciowe
Rozwi zanie sytuacyjne układu dróg i placów wewn trznych, jest
odwzorowaniem projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu oczyszczalni cieków, opracowanego w bran y architektonicznej.
Szeroko
głównej drogi dojazdowej oznaczonej A-B-C-D-E-F, wynosi
3,50m. Drogi boczne /si gacze/ oznaczone C-D i D-H, posiadaj jezdnie o
zmiennych szeroko ciach, wynika to z zagospodarowania terenu obiektami
technologicznymi oczyszczalni.
Wjazd na tac zlewn
cieków dowo onych oznaczony E-I, posiada
szeroko 4,00 m.
Wysoko ciowo projekt, zarówno ukształtowania terenu jak i niwelety dróg
dojazdowych, opracowano w układzie niwelacji mapy syt.-wys. stanowi cej
materiał wyj ciowy do projektowania.
Niwelety dróg dojazdowych i powi zanych z nimi placów manewrowych, s
nawi zane do wysoko ci tych dróg w stanie pierwotnym.

5. Konstrukcja nawierzchni jezdni i chodników
Na drodze dojazdowej głównej oznaczonej A-B-C-D-E-F przewiduje si :
- rozbiórk prawego kraw nika istniej cej jezdni i wbudowanie nowych
kraw ników betonowych o wym. 15x30 cm, posadowionych na ławie
betonowej z oporem z betonu B 10.
- na istniej cej nawierzchni jezdni, wykona nakładk z warstwy betonu
asfaltowego 0/12,8 o redniej grubo ci 4 cm /warstwa wyrównawcza/ do
jednostronnego spadku poprzecznego jezdni 1,1%.
Na drogach bocznych C-D i D-H, przewidziano rozbiórk istniej cych
nawierzchni ł cznie z istniej cymi kraw nikami, wykonanie koryta o
gł boko ci 50 dla nawierzchni o konstrukcji podanej poni ej.
Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni obejmie:
8 cm - kostka brukowa betonowa, wibroprasowana klasy „50”
4 cm - podsypka z kruszywa kamiennego 0-5 mm
23 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego,
niesortowanego wg PN-64/8933-02, stabilizowanego
mechanicznie
15 cm - dolna warstwa podbudowy /wzmocnienie podło a/ z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.
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Ł cznie, grubo nawierzchni jezdni wynosi 50 cm.
Wymagana grubo warstw mrozoodpornych dla gruntu o no no ci G 3, przy
gł boko ci przemarzania (wg PN-81/B-03020) hz = 1,00 i ruchu KR 1
wynosi:
H wym. = 0,50 x 1,00 = 0,50 m
H n = H wym.
Zatem warunek mrozoodporno ci nawierzchni i podło a gruntowego jest
zachowany.
Opisany wy ej rodzaj konstrukcji nawierzchni jezdni odnosi si równie do
dróg oznaczonych C-D i D-H oraz wjazdu na tac zlewn cieków
dowo onych.
Kraw dzie wymienionych nawierzchni jezdni ogranicza si kraw nikiem
betonowym 15x30 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu
B 10, i na podsypce cem.- piaskowej 1:4 o grubo ci 5 cm.
Linie kraw ników w miejscach poł cze dróg bocznych z drog główn ,
wyokr gla si łukami kołowymi o R = 6,0 m i R = 5,0 m.
Na nawierzchni chodników i opasek przy obiektach technologicznych
oczyszczalni, przyj to kostk brukow betonow , wibroprasowan klasy „35”
o wys. h = 6 cm, układan na podsypce cem.- piaskowej 1:4 o grubo ci 4 cm
po zag szczeniu, i na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm
= 1,5 MPa, grubo ci 10 cm po zag szczeniu (przygotowanie masy w
wytwórni).
Ograniczenie zewn trznych kraw dzi chodników i opasek, stanowi obrze a
betonowe o wymiarach 8x30 cm, ustawiane na podsypce grubo ci 3 cm z
piasku.

6. Roboty ziemne
Roboty ziemne na terenie projektowanej rozbudowy oczyszczalni cieków
obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych.
Roboty ziemne wykonywane na miejscu z wykopu na nasyp, wynosz 29.1
m3.
Brak gruntu na nasyp w ilo ci 447,4 m3, przewiduje si uzupełni z dokopu z
dowiezieniem gruntu rodkami transportu kołowego z odległo ci 5 do 10 km.
Nasyp nale y wykona z gruntów bez zastrze e przydatnych do tego celu a
wiec z piasku rednioziarnistego o nast puj cych cechach:
- brak cz ci organicznych i domieszek gruntów spoistych
- maksymalna zawarto frakcji pylastej < 0,5%
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasków rednioziarnistych.
Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp, powinno by potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki bada z orzeczeniem powinny
zosta przedstawione w protokóle odbioru gruntu do wbudowania.
Nasyp z gruntów okre lonych wy ej nale y układa warstwami o grubo ci 20
do 30 cm, w zale no ci od stosowanego sprz tu do zag szczania.
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Układane warstwy gruntu powinny mie wilgotno zbli on do optymalnej
(wyznaczonej uprzednio w badaniu laboratoryjnym, zwykle 8 do 10%) i by
zag szczone do Jp = 1,00 w warstwach górnych i do Jp = 0,95 w warstwach
rodkowych.
W trakcie wykonywania robót ziemnych i zag szczania nasypu, nale y
prowadzi systematyczn kontrol uzyskanych wska ników zg szczenia za
pomoc sprz tu stosowanego do tego celu.

7. Roboty wyko czeniowe
W zakresie robót wyko czeniowych, przewiduje si plantowanie z
obrobieniem na czysto powierzchni terenu nasypowego i skarp.
Powierzchnie nasypów i skarp wolne od umocnie nawierzchniami, nale y
obsia nasionami traw po uprzednim humusowaniu, przy grubo ci warstwy
humusu 5 cm.

8. Odwodnienie
Odpływ atmosferycznych wód opadowych z powierzchni utwardzonych i
projektowanych powierzchni kształtowanego terenu, nast powa b dzie
wzdłu projektowanych pochyle podłu nych i spadków poprzecznych przez
powierzchniowy spływ przyległe tereny zielone i dalej wzdłu naturalnych
pochyle terenu w kierunku przepływaj cej w pobli u rzeki Nitki.

9. Wymagania materiałowe
Pomimo dobrowolno ci stosowania w drogownictwie PN i BN, wszystkie
cytowane normy w niniejszym projekcie, nale y stosowa obligatoryjnie jako
u ci lenie wymaga jako ciowych robót.
- kraw niki betonowe i obrze a, wibroprasowane wg PN-EN
1340 : 2004
- beton na ław B 10
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2
- górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego,
niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997r.
- dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa wg PN-S-96013:1997r.
- piasek wg PN-B:11113,1996r.
- cement CEM I lub II 32,5 wg PN-B-19701
- kostka brukowa betonowa, wibroprasowana, zaleca si stosowa
niemieck DIN-18501, klasa kostki „50” i „35”.
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