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II. Część opisowa
1. Dane ogólne
1.1.

Podstawa i zakres

Podstawę opracowania stanowi umowa z

Inwestorem – Gmina Tarczyn ul. J.

Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
•

przebudowę

przyłącza

wodociągowego

dla

potrzeb

rozbudowywanej

i

przebudowywanej Szkoły Podstawowej w Tarczynie od włączenia do wodociągu
gminnego Ø 150 biegnącego wzdłuż ulicy Reszki do zaworu za zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.
•

przebudowę

przyłącza

kanalizacji

sanitarnej

i

projektowaną

zewnętrzną

kanalizację sanitarną od wyjścia kanalizacji z budynku, do włączenia do
gminnego kanału sanitarnego w ulicy Reszki.
•

zewnętrzną kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z dachów
rozbudowywanej części szkoły i projektowanego parkingu.

1.2.

Materiały wyjściowe do opracowania

•

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

•

Mapa do celów projektowych skala 1:500;

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
wraz z późniejszymi zmianami;

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi
zmianami;

•

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków;

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia
7 czerwca 2010 r.;
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•

Warunki

techniczne

projektowania

i

wykonania

przebudowy

przyłącza

wodociągowego, przykanalika kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do
działek nr ewid. 237/1 i 173 położonych przy ulicy Juliana Stępkowskiego w
miejscowości Tarczyn z dnia 24.10.2016 r. znak GKMiOŚ.7021.102.2016.RP;
•

Badania podłoża gruntowego – Opinia geotechniczna;

•

Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

•

Uzgodnienia międzybranżowe.

1.3. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną przeprowadzonych
dla potrzeb projektowanej rozbudowy Szkoły podstawowej w Tarczynie stwierdzono, że
w badanym podłożu do rozpoznanej głębokości zalegają: nasyp niekontrolowany do
głębokości 0,60-1,20 m p.p.t. (grunty budujące nasyp są w zróżnicowanych stanach i
zawierają w swoim składzie nienośne warstwy gleby oraz elementy antropogeniczne),
a poniżej warstwy rodzimych utworów niespoistych w stanie średnio zagęszczonym
(piaski drobne, miejscami z domieszkami piasków gliniastych lub przewarstwione
piaskami gliniastymi, a lokalnie z domieszkami piasków próchniczych), a także pakiety
rodzimych utworów spoistych w stanie twardoplastycznym lub plastycznym (gliny
piaszczyste i piaski gliniaste, miejscami przewarstwione piaskami drobnymi, oraz pyły
piaszczyste).
W części wykonanych otworów badawczych stwierdzono występowanie swobodnego
lub napiętego zwierciadła wód gruntowych na różnych głębokościach, tzn. od 2,50 m
p.p.t. do 4,50 m p.p.t. – po nawierceniu stabilizacja zwierciadła wód pochodzących z
nawodnionych

warstw

piaszczystych

zalegających

pod

gruntami

słabo

przepuszczalnymi wystąpiła w odwiertach na głębokości 2,50-2,80 m p.p.t.
Poza występowaniem zwierciadła wód gruntowych, w kilku wykonanych wierceniach,
zaobserwowano

także

występowanie

sączeń

wód

gruntowych

na

różnych

głębokościach, tzn. od 3,20 m p.p.t. do 4,00 m p.p.t.
Ze względu na miejscami płytko zalegające utwory słabo przepuszczalne lub
półprzepuszczalne (piaski gliniaste lub gliny piaszczyste), istnieje prawdopodobieństwo
okresowego występowania wód pochodzących z infiltracji wód opadowych lub
roztopowych stagnujących na stropie tych utworów.
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1.4. Lokalizacja inwestycji, charakterystyka obiektu
Istniejąca Szkoła Podstawowa, wraz z salą gimnastyczną i przyległościami, jest
usytuowana w centralnej części działki 237/1. Wejście główne znajduje się od strony
południowo wschodniej (od ul. Stępkowskiego), drugie wejście znajduje się od strony
północno – zachodniej (od ul. Reszki). Budynek zostanie rozbudowany w stronę
północną. W związku z tym, że parking został zaplanowany od ul Reszki, wejście od tej
strony dostosowano dla wzmożonego ruchu oraz komunikacji autobusowej.
Teren inwestycji jest całkowicie uzbrojony. Istniejące przyłącza sanitarne wymagają
przebudowy z uwagi na kolizje z projektowaną rozbudową budynku szkoły.

2. Sanitarne uzbrojenie terenu
2.1. Stan istniejący
Na działce nr 237/1 jest obecnie zlokalizowany budynek Szkoły Podstawowej wraz z
całą infrastrukturą techniczną. Część budynku, będzie podlegać rozbudowie i
przebudowie, a część przewidziana jest do planowanej rozbiórki. Działka nr 173 jest
zabudowana dwoma budynkami: mieszkalnym i gospodarczym przewidzianymi do
rozbiórki w kolejnym etapie realizacji inwestycji. Teren inwestycji sąsiaduje z działką nr
176/1, na której znajduje się zespół boisk sportowych Orlik oraz budynek Urzędu
Gminy wraz z Domem Kultury. Działka jest własnością Inwestora i posiada dostęp do
drogi

publicznej.

Istniejące miejsca postojowe

dla

samochodów

osobowych,

zlokalizowane są na terenie działki 237/1 oraz przy ul. Stępkowskiego i ul. Reszki.
Teren działki jest stosunkowo płaski, z niewielkim spadkiem w stronę północną.
Odprowadzenie wód opadowych jest realizowane na terenie własnym działki oraz w
oparciu o lokalny układ kanalizacji deszczowej. Teren inwestycji jest w pełni
zagospodarowany i ogrodzony. Zieleń w rejonie planowanej rozbudowy i parkingu
będzie zrewaloryzowana i częściowo wycięta.
Istniejący budynek jest podłączony do mediów. Projektowany obiekt korzystał będzie z
istniejących przyłączy do sieci energetycznej. Przyłącza wodociągowe, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz gazowe zaprojektowane i wykonane będą od
nowa.
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2.2. Zamierzenia projektowe – przyłącze wody
Z uwagi na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły oraz związane z tym zwiększone
zapotrzebowanie na wodę istniejące przyłącze DN 50 mm PE przewidziane jest do
trwałego wyłączenia z użytkowania i demontażu.
Projektowane przyłącze wody od włączenia do wodociągu gminnego – węzeł W1 do
wejścia do budynku zaprojektowane zostało zgodnie z:
•

Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
oprowadzeniu ścieków;

•

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
z dnia 7 czerwca 2010 r.;

•

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich
części składowych;

•

PN-87/B -01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy
wyposażenia – Terminologia;

•

Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociągowych COBRTI
INSTAL zeszyt nr 3.

Projektowane przyłącze wody posadowione będzie w drugiej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki z dnia
25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463;
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została
zaprojektowana.
Woda doprowadzona do obiektu przeznaczona będzie na cele socjalno-bytowe i
przeciwpożarowe instalacji hydrantowej.
Przyłącze wodociągowe na długości L= 27,90 m zaprojektowano z rur PE 100 PN 10
SDR 11 o średnicy 90 mm.
Rury wodociągowe ciśnieniowe łączone będą metodą zgrzewania elektrooporowego.
Przyłącze włączone będzie do istniejącego wodociągu gminnego za pośrednictwem
żeliwnego trójnika kołnierzowego i uzbrojone w zasuwę kołnierzową do zabudowy
ziemnej z żeliwa sferoidalnego z miękkim zamknięciem klinowym, z gładkim wolnym
przelotem, z obudową i skrzynką uliczną.
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2.3. Bilans wody
Szkoła Podstawowa - ilość użytkowników
klasy „ 0 ”

– 50 dzieci

klasy 1 – 8

– 560 dzieci

nauczyciele, administracja, obsługa techniczna

- 54 osoby

Przeciętne jednostkowe normy zużycia wody:
•

Oddziały przedszkolne: 40 dm3/j. o. x dobę
1 m3/j. o. x m-c

•

15 dm3/j. o. x dobę

Klasy 1 – 8

0.45 m3/j. o. x m-c
•

Pracownicy adm./tech.

15 dm3/j. o. x dobę
0.45 m3/j. o. x m-c

Współczynnik nierównomierności dobowej:
•

Nd = 1.30

Współczynnik nierównomierności godzinowej:
•

Nh = 2.80

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe wynosi:
•

średnie dobowe:

Q śr.d = ( 40 x 50 )+( 15 x 614 ):1000 = ( 2000+9210 ) : 1000 = 11.21 m3/d = 3.11 dm3/s
•

maksymalne dobowe

Q max d = 11.21 x 1.30= 14.57 m3/d
•

maksymalne godzinowe

Q max h = ( 14.57 x 2.80 ) : 24 = 1.70 m3/h
•

miesięczne zapotrzebowanie na wodę:

Q m-c = 1 x 50 + 614 x 0.45 = 50.00 + 276.30 = 326.30 m3/m-c
Przepływ obliczeniowy
q = 4.4 ( Σ qn )0.27 – 3.41 = 4.4 x (16.44)0.27 – 3.41 = 5.96 dm3/s= 21,46 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. do wewnętrznego gaszenia pożaru
Q ppoż. = 1 x 1.0 = 2.00 dm3/s = 7.20 m3/h
Dla przepływu obliczeniowego na cele socjalno-bytowe
Q w = Q soc = 5.96 dm3/s = 21.46 m3/h

14
Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka
ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec

Projekt: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Tarczynie-przebudowa przyłączy wod-kan
Faza: Projekt budowlany
Branża: Sanitarna
Rew: 00

dobrano wodomierz DN 50 mm o ciągłym strumieniu Q3 = 25.00 m3/h i nominalnym
strumieniu objętości wodomierza Qn = 15,00 m3/h, dla którego spełniony jest warunek Q
Q3
21.46 m3/h ≤ 25,00 m3/h
2.4. Uzbrojenie
Na

projektowanym

przyłączu

wodociągowym

zaprojektowano

armaturę

PN16

kołnierzową badaną wg PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2 .
Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącego wodociągu gminnego w węźle
W1 zaprojektowano za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego średnicy 150x150x80
mm z zasuwą kołnierzową DN 80 mm, z miękkim zamknięciem, z żeliwa sferoidalnego,
z wrzecionem ze stali nierdzewnej, do zabudowy ziemnej z obudową i skrzynką uliczną
o średnicy Ø 190 mm.
Przy montażu skrzynki ulicznej do zasuw należy zwrócić uwagę by owal kołnierza
pokrywy skrzynki był usytuowany wzdłuż osi przewodu.
Skrzynka zabezpieczona będzie płytkami betonowymi i oznakowana tabliczką, zgodnie
z obowiązującymi przepisami na ogrodzeniu trwałym lub słupku betonowym.
2.5. Bloki podporowe
Biorąc pod uwagę różnicę w ciężarze rur i kształtek z PE oraz armatury żeliwnej
z powodu różnicy parcia na podłoże w dnie wykopu należy pod trójnikiem i zasuwą
wykonać blok podporowy.
2.6. Oznakowanie
Trasę przyłącza wodociągowego przed zasypaniem należy oznakować taśmą
lokalizacyjno-ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o szerokości 400 mm z wtopioną
wkładką metalową, na głębokości 40 cm od wierzchu terenu.
2.7. Roboty ziemne i montażowe
Trasa przyłącza przedstawiona została na projekcie zagospodarowania terenu.
Materiał, długość, uzbrojenie projektowanego przewodu wodociągowego pokazano na
schemacie i profilach podłużnych.
Trasa wytyczona będzie wg planu sytuacyjno-wysokościowego. Na trasie należy
ustalić i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym i projektowanym, lecz
wcześniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.
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Projektowana trasa przewodu wodociągowego powinna być w terenie trwale
i widocznie oznaczona i zabezpieczona.
Roboty ziemne w pobliżu kolizji i skrzyżowań należy prowadzić ręcznie.
Rury montowane będą w przygotowanym wykopie liniowym wąsko przestrzennym o
ścianach

pionowych

z

pełnym

umocnieniem.

Szerokość

wykopu

w świetle jego budowy powinna być dostosowana do średnicy układanych przewodów
i wynosić 0,8 m + średnica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne
zabezpieczyć należy przed uszkodzeniem.
Przejście przyłącza pod jezdnią ulicy Reszki wykonać metodą bezwykopową i
zabezpieczyć rurą ochronną.
Rury układać na głębokości min. 1,6 m p. p. t.
Na ułożonym przewodzie wodociągowym, na 15 cm podsypce z piasku, nie należy
zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część
przewodu powinna zostać przysypana piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch
rury. Warstwa obsypki stabilizującej przewód powinna być ubita po obu stronach rury.
Pierwsza warstwa obsypki winna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku rury z
podsypką (tzw. pachwin). Przy zagęszczaniu tej warstwy należy uważać, aby nie
spowodować podniesienia się rury. Po zakończeniu obsypki rurociągu (przykrycie
wierzchu rury min. 30cm) pozostała przestrzeń wykopu winna być wypełniona do
poziomu terenu lub określonej w projekcie rzędnej w taki sposób i takim materiałem,
które zapewnią odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń użytkowych (drogi,
chodniki itp.).
Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim
styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.
Po zakończeniu robót wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa
wykopu, do uzyskania zagęszczenia zasypki.
Zasypka w pasie drogowym w całości musi być wykonana z piasku zagęszczanego 20
cm warstwami, Js>0,97, a dla górnej warstwy Js=1,0.
Roboty ziemne przy wykonywaniu przyłącza należy prowadzić zgodnie z normą PN-B10736.
Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru
zewnętrznych przewodów wodociągowych z PE oraz zgodnie z instrukcjami
producenta rur i schematem uzbrojenia węzła W1.
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Przewody z rur PE należy układać przy temperaturze powietrza od +5oC do +30oC.
Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu.
Roboty montażowe wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociągowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Roboty ziemne i montażowe przy budowie przyłącza wodociągowego należy
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
2.9. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi
przewodami
Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście
z robotami w pas drogowy.
W miejscach skrzyżowań wodociągu z kablami NN, kabel należy wyłączyć spod
napięcia i zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną z PVC zgodnie z normą PN-76/E05125.
Istniejące

przewody

gazowe,

kanalizacyjne,

oraz

kable

energetyczne

i telefoniczne krzyżujące się z wykopem należy zabezpieczyć przez złożenie ich
w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.
2.10. Zabezpieczenie ruchu
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie ze
„szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U. Nr 220
z 2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
(oświetlenie na okres nocy).
2.11. Próby szczelności
Przed

włączeniem

projektowanego

przewodu

do

sieci

wodociągowej

należy

przeprowadzić próbę hydrauliczną na ciśnienie 1 MPa zgodnie z normą PN-B-10725.
Przewód poddawany próbie nie może mieć zamontowanego uzbrojenia.
2.12. Dezynfekcja i płukanie wodociągu
Przyłącze wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji powinno być przepłukane
czystą wodą wodociągową. Szybkość płuczącej wody w przewodzie powinna wynosić,
co najmniej 1,0 m/s w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Z

17
Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka
ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec

Projekt: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Tarczynie-przebudowa przyłączy wod-kan
Faza: Projekt budowlany
Branża: Sanitarna
Rew: 00

chwilą, gdy wypływająca woda z przewodu, po jego przepłukaniu będzie tak czysta, jak
woda użyta do płukania, płukanie można uznać za zakończone.
Projektowane przyłącze wodociągowe powinno być poddane dezynfekcji wg PN-EN
805:2002/Ap1:2006 roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l. Tak wypełniony
rurociąg należy pozostawić na okres 48 h, po czym przepłukać go czystą wodą z
prędkością

≥ 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej. Wodę po

płukaniu należy odprowadzić do kanalizacji po uzgodnieniu warunków zrzutu z
Referatem GKMiOŚ Urzędu Miejskiego w Tarczynie.
Następnie poddać badaniom bakteriologicznym. Wyniki tych badań muszą spełniać
wymagania stawiane w „ Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r.
wraz z późniejszymi zmianami – w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli nie uzyska
się odpowiednich wyników badań czynność dezynfekcji należy powtórzyć.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody, projektowany wodociąg należy
wypłukać w celu usunięcia roztworu dezynfekującego, a następnie po wypłukaniu
ponownie pobrać wodę w celu zbadania obecności płynu dezynfekującego, czy
zawartość tego płynu jest poniżej maksymalnych wartości podanych w przywołanym
Rozporządzeniu. Jeżeli wyniki badań wykażą niższą wartość od maksymalnych
wartości uznaje się sieć gotową do użytkowania.
2.13. Wytyczne wykonania robot
•

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje
i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i późniejszą jego inwentaryzację.

•

Przed

przystąpieniem

do

prac

wykonać

poprzeczne

wykopy,

celem

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.
•

Napotkane

uzbrojenie

podziemne

zabezpieczyć

przez

podparcie

lub

podwieszenie, a przewidziane do wyłączenia z użytkowania i kolidujące
z projektowanym przewodem wodociągowym zdemontować w miejscu kolizji.
Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
•

Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.
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•

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz
dokonać wpisu do Dziennika Budowy.

•

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót sieci wodociągowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

•

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót jest zobowiązany do
wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego
„planem bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

•

Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed
przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia
pracowników

przystępujących

do

pracy

(instruktaż

stanowiskowy,

bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
•

Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie
technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do
zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie,
a także zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa
spoczywają na kierowniku budowy (robót).

Materiały i armatura użyte do przebudowy wodociągu muszą posiadać:
•

atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,

•

znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego UE lub (zamiast CE) znak budowlany, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, kształtki i armatura powinny posiadać trwałe oznaczenia
zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.
2.14. Wymagania techniczne przy realizacji wodociągu
Do budowy przyłącza wodociągowego mogą być stosowane wyłącznie materiały, które
spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie
atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.
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Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość
mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień
i naprężeń rurociągów.
Normy i rozporządzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/2001, poz. 747, z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001,
poz. 627, z późniejszymi zmianami)
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115/2001, poz. 1229, z
późniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz.
881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami)
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr121/2003 poz. 1139 )
PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania”
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-91/B 10728 Studzienki wodociągowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę.
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.
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3. Kanalizacja sanitarna
3.1.

Zamierzenia projektowe

Ścieki sanitarne z przebudowywanej i rozbudowywanej części szkoły odprowadzone
będą grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji w ulicy Reszki zgodnie z warunkami
technicznymi

projektowania

i

wykonania

przebudowy

przykanalika

kanalizacji

sanitarnej.
Istniejące zewnętrzne odcinki kanalizacji sanitarnej, studzienki rewizyjne i szambo z
uwagi na zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, stan techniczny i kolizję z
projektowaną rozbudową przewidziano do demontażu.
Projektowaną zewnętrzną kanalizację sanitarną z przyłączem do kanalizacji w ulicy
Reszki zaprojektowano z rur PVC-U lite SN 8 SDR 34 o średnicach DN/OD 160 mm.
Kanalizacja zaprojektowana została tak by spełniała wymagania:
•
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
oprowadzeniu ścieków.
•
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej .
•
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie
jakością.
•
Warunków technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki z dnia
25.04.2012 r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowana jest w drugiej kategorii geotechnicznej.
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach objętych
opracowaniem.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona została w części graficznej.
Projektowana kanalizacja obejmuje:
• Przyłącze do sieci gminnej w ul. Reszki odc. S1—S2 dł. L = 8.70 m, z rur DN
160mm PVC-U lite SN 8 SDR 34;
• Odcinki zewnętrznej kan. san. od wyjścia z budynku do studzienki zbiorczej S2:
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o

odc. B2 - S2

dł. L = 9.60 m z rur DN 160 mm PVC-U SN8 SDR34

o

odc. B3 – S3 – S2

dł. L = 16.70 m z rur DN 160 mm PVC-U SN8 SDR34

o

odc. B4 – S4 – S2

dł. L = 15.50 m z rur DN 160 mm PVC-U SN8 SDR34

Trasy kanalizacji sanitarnej wytyczyć należy wg planu sytuacyjno – wysokościowego.
Na trasie projektowanej kanalizacji powinny być ustalone i oznakowane skrzyżowania i
zbliżenia z istniejącym i projektowanym, lecz wcześniej wykonanym uzbrojeniem
podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji wykonywać należy ręcznie pod
nadzorem użytkowników istniejącego uzbrojenia.
Rury w wykopach układane będą na podsypce z piasku o grub. 20 cm z
zagęszczeniem podłoża z piasku, na głębokości i ze spadkiem wskazanym na profilach
podłużnych.
3.2.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki rewizyjne z kręgów
betowych DN 1200 mm przykryte płytami żelbetowymi

DN 1940 mm z włazem

żeliwnym i pierścieniem odciążającym w przypadku studni zlokalizowanych w ciągu
komunikacyjnym i bez pierścienia odciążającego w przypadku lokalizacji w terenie
zielonym.
Kinety studzienek zaprojektowano jako monolityczne z zabetonowaną w układzie
prefabrykacji bezfugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu lub
GRP.
Powierzchnia zewnętrzna studzienek betonowych będzie zaizolowana dwukrotną
warstwą Abizolu "R". Bezwzględnie należy unikać kontaktu abizolu z elementami rur z
PVC.
Przejścia rur PCV przez elementy betonowe studzienek należy wykonać z
zastosowaniem zintegrowanych przejść szczelnych wyposażonych w uszczelkę o min.
grubości 18 mm umożliwiającą poziome lub pionowe odchylenie rury w przejściu o 5o .
W studzienkach wykonane będą spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowiącej
zabezpieczenie antypoślizgowe.
3.3.

Roboty ziemne i montażowe

Rury kanalizacji sanitarnej montować w przygotowanych wykopach liniowych wąsko
przestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem .
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Szerokość wykopów w świetle ich budowy dostosować do średnicy układanych
przewodów. Wynosić powinna 0,8 m + średnica rury. Wykopy pod kanalizację
sanitarną wykonywać w 60% mechanicznie i w 40% ręcznie. W miejscach skrzyżowań
z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne.
Układanie rur w wykopie należy przeprowadzić w gruncie na odwodnionym podłożu z
piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypką ochronną.
Wykopy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody
z wykopu po jego dnie.
W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzeń robocza
powinna wynosić 0,5 m.
Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
powinna być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok.
20 cm musi być luźno ułożona, nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dna rur
i kielichów. Materiał użyty do podsypki (piasek) nie może zawierać ostrych kamieni
i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm.
Obsypka rurociągów musi gwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiał użyty do obsypki powinien spełniać te same warunki co materiał użyty do
podłoża. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co
najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Po zakończeniu obsypki rurociągu (przykrycie
wierzchu rury min. 30cm) pozostała przestrzeń wykopu winna być wypełniona do
poziomu terenu lub określonej w projekcie rzędnej w taki sposób i takim materiałem,
które zapewnią odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń użytkowych (drogi,
chodniki itp.).
Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim
styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.
Po zakończeniu robót wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa
wykopu, do uzyskania zagęszczenia zasypki.
Przewody z rur PVC-U należy układać przy temperaturze powietrza od +5oC do +30oC.
Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu.
Wskaźnik zagęszczenia obsypki pod drogami powinien wnosić 99% ZPPr, a poza
drogami 85%. Powyżej obsypki zasypkę można będzie prowadzić przy pomocy
lekkiego sprzętu mechanicznego zasypując dowiezioną pospółką bez korzeni i kamieni
(w pasie drogi całkowita wymiana gruntu).
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3.4.
•

Wytyczne wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje

i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i późniejszą jego inwentaryzację.
•

Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania

istniejącego uzbrojenia.
•

Napotkane

uzbrojenie

podziemne

zabezpieczyć

przez

podparcie

lub

podwieszenie. Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
•

Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.
•

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach

sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać
wpisu do Dziennika Budowy.
•

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.
•

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do

wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem
bioz” , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 5, poz. 1256).
•

Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed

przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia
pracowników przystępujących do pracy(instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
•

Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie

technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia
życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających
bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają na kierowniku
budowy (robót).
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3.5.

Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej

Prace ziemne.
Wykopy
Dopuszczalne odchyłki:
+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia komór
+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora
Nasypy
Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie,
przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu Jś według normy BN-77/893 1-12 nie
powinien być niższy od 0,95 dla górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,90
dla warstw poniżej 1,20 m. Grunty badać według PN-B-04481.
Dopuszczalne odchyłki:
+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu,
+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Normy przywołane:
1)

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i odbioru.
2)

BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

3)

PN-B-10736:1999

Wykopy

otwarte

dla

przewodów

wodociągowych

i kanalizacyjnych.
4)

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane według normy PN-63B-06251
a w szczególności przy konstrukcji komór rewizyjnych:
Izolacje
Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB
a w szczególności:
1.

izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy

oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu;
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2.

izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia

powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń;
3.

warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone

z uszczelnieniem miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję
Normy przywołane:
Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed
korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN92/B-10735 i PN-92/B-10727.
Obsypka:
1.

maksymalny rozmiar piasku/żwiru a = d/10 ale nigdy więcej niż 100mm

2.

grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200mm

Próbie podlega cały odcinek kanału między ograniczającymi go studzienkami
rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyłki:
+ 0,15 m dla długości odcinków w planie
+ 0,02 m dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie
+ 0,01 m dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywołane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Studzienki rewizyjne
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-B-10729
Roboty betonowe i żelbetowe według b). Izolacje według c).
Dopuszczalne odchyłki:
+ 0,01 m dla wymiarów konstrukcji i komory
+ 0,02 m dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie
Normy przywołane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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4. Kanalizacja deszczowa
4.1.

Zamierzenia projektowe

Wody opadowe z części budynku szkoły objętej przebudową i rozbudową oraz z
projektowanego parkingu odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Zewnętrzną kanalizację deszczową zaprojektowano z rur jednolitych PVC-U (SDR34)
SN 8 ze zintegrowaną uszczelką .
Kanalizacja deszczowa zaprojektowana została zgodnie z:
•

Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
oprowadzeniu ścieków;

•

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami;

•

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej;

•

PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie
jakością;

•

Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do
drugiej kategorii geotechnicznej;
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach na których został
zaprojektowany;
Kanalizacja deszczowa zaprojektowana została DN/OD 200 mm ze zintegrowaną
uszczelką.
Charakterystyka odcinków sieci kanalizacji deszczowej :
•

odcinek KD8-KD9-KD10-KD11-B1 - rurociąg z rur jednolitych PVC–U SDR34
SN8 o średnicy Ø 200/5,9 mm, łącznej długości L=35,90 mb – odwodnienie
dachu;

•

odcinek KD12-KD13-KD14-KD15-B5 - rurociąg z rur jednolitych PVC–U SDR34
SN8 o średnicy Ø 200/5,9 mm, łącznej długości L=34,80 mb – odwodnienie
dachu;
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•

odcinek KD16-KD17-KD18-B6 - rurociąg z rur jednolitych PVC–U SDR34 SN8
o średnicy Ø 200/5,9 mm, łącznej długości L=56,10 mb – odwodnienie dachu;

•

odcinek KDistn-KD1-KD2-KD3-KD4-KD5-SEP-KD5'-KD6-KD7 - rurociąg z rur
jednolitych PVC–U SDR34 SN8

o średnicy Ø 200/5,9 mm, łącznej długości

L=182,30 mb – odwodnienie parkingu ;
•

odwodnienie liniowe – długości l =30.30 m.

•

odcinki OD1-KD7 i OD2-KD5' - rurociąg z rur jednolitych PVC–U SDR34 SN8 o
średnicy Ø 160/4,7 mm, łącznej długości L=10,90 mb – przyłącza do
odwodnienia liniowego ;

Kanalizację układać ze spadkiem w kierunku odbiorników.
Wody opadowe odprowadzane z projektowanego parkingu i projektowanych dróg
dojazdowych odprowadzone będą do kanalizacji poprzez separator ropopochodnych.
Istniejące studzienki – KD12, KD16, do których włączona będzie projektowana
kanalizacja należy wykonać jako nowe zachowując istniejące czynne dopływy.
Trasy kanalizacji wytyczyć wg planu sytuacyjno – wysokościowego.
Należy ustalić i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym i projektowanym,
lecz wcześniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach
kolizji należy wykonać ręcznie pod nadzorem użytkowników istniejącego uzbrojenia.
Rury w wykopach układać należy na podsypce z piasku o grub. 20 cm
z zagęszczeniem podłoża z piasku.
Rury układać na głębokości i ze spadkiem wskazanym na profilach podłużnych
kanalizacji deszczowej.
Zagłębienie i spadek przewodu kanalizacyjnego wynikający ze strefy przemarzania
gruntu, ukształtowania terenu zapewnia grawitacyjny odpływ ścieków do odbiornika.
4.2.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą:
•

studzienki rewizyjne z kręgów betowych DN 1200 mm przykryte płytami
żelbetowymi

DN 1,94 m z włazem żeliwnym klasy D400 DN 0,6 m z

pierścieniem odciążającym, właz zabezpieczony przed kradzieżą poprzez
zawiasy. Pokrywy studni montowane bezpośrednio na specjalnym fabrycznym
pierścieniu odciążającym. Zwieńczenie studni zgodne z normą PN-EN
124:2000. Dno studzienek musi mieć płytę fundamentową oraz gotową
wykonaną fabrycznie kinetę wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do
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wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał. Kinetę należy wykonać
z betonu tej samej klasy co beton studni o klasie nie niższej niż B45. Studnie
betonowe wykonane z kręgów łączonych na uszczelki. Kręgi studzienne
łączone za pomocą gumowych uszczelek ślizgowych. Uszczelki gumowe
stosowane będą w miejscu łączenia każdego z elementów prefabrykowanych
za wyjątkiem pierścieni wyrównawczych.
Przejścia szczelne przez ściany studni należy rozwiązać w oparciu o elementy
odpowiednie dla typu rury – wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei
z uszczelką. Studnie muszą spełniać wymagania normy PN-B-10729;
•

studzienki inspekcyjne niewłazowe systemowe z tworzyw sztucznych DN 425
mm z włazem żeliwnym klasy D 400;

•

odwodnienie liniowe parkingu ze studzienką osadnikową, z rusztem żeliwnym
kratowym.;

•

wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 15/1500;

4.3.

Obliczenie ilości wód opadowych

Bilans wód opadowych z projektowanych powierzchni
Ilości odprowadzanych wód opadowych określono na podstawie wzoru:
Q = q * ∑Fn * ψ

(l /s)

gdzie: q - miarodajne natężenie deszczu ,l /s * ha
F -odwadniana powierzchnia , ha
ψ - współczynnik spływu
•
Wody opadowe z dachu rozbudowanej cz. szkoły odprowadzane do
kanalizacji w ul. Reszki
pow. dachu
wydajność deszczu zlewnego dla dachu
współczynnik spływu dla dachów

F1 = 138 m2 = 0,0138 ha
q1 = 300 l/s*ha
ψ1 = 0,95

Q1 = q1 * F1 * ψ1 = 300 * 0,0138 * 0,95 [l/s] = 3,93 l/s
•
Wody opadowe z dachu rozbudowanej cz. szkoły odprowadzane do kanalizacji w ul.
Stępkowskiego
pow. dachu
wydajność deszczu zlewnego dla dachu
współczynnik spływu dla dachów

F2 = 572 m2 = 0,0572 ha
F3 = 55 m2 = 0,0055 ha
q1 = 300 l/s*ha
ψ1 = 0,95

Q2 = q1 * F2 * ψ1 = 300 * 0,0572 * 0,95 [l/s] = 16, 30 l/s
Q3 = q1 * F3 * ψ1 = 300 * 0,0055 * 0,95 [l/s] = 1, 57 l/s
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•
Wody opadowe z projektowanych dróg i parkingów odprowadzane do kanalizacji w
ul. Stępkowskiego
pow. proj. dróg i parkingów
wydajność deszczu zlewnego dla dróg i parkingów
współczynnik spływu dla dróg i parkingów

F4 = 1351 m2 = 0,1351 ha
q2 = 150 l/s*ha
ψ2 = 0,60

Q4 = q2 * F4 * ψ2 = 150 * 0,1351 * 0,60 [l/s] = 12, 16 l/s
Łączna ilość wód opadowych odprowadzanych trzema przyłączami do kanalizacji w ul.
Stępkowskiego
∑Qn = Q2 + Q3 + Q4 = 16,30 + 1,57 + 12,16 = 30,03 l/s
4.4.

Roboty montażowe i ziemne kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacyjne montowane będą w przygotowanych wykopach liniowych,
otwartych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem.
Szerokość wykopów liniowych w świetle ich budowy b = 1,00 m. Dno wykopu należy
dokładnie oczyścić i zniwelować.
Roboty ziemne dla kanalizacji wykonać należy zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi,

normami

(PN-68/B-06050,

BN-83/8836-02)

oraz

instrukcjami

i wytycznymi wykonania producentów wykorzystywanych materiałów.
Wykopy pod kanalizację wykonywać w 60% mechanicznie i w 40% ręcznie.
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonać
przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna
przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m.
Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
powinna być wykonywana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości
ok. 20 cm powinna być luźno ułożona, nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie
dna rur i kielichów. Materiał użyty do podsypki (piasek) nie może zawierać ostrych
kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm.
Obsypka rurociągów musi gwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiał użyty do obsypki powinien spełniać te same warunki co materiał użyty do
podłoża. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co
najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury.
Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim
styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.
Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.
30 cm, następnie zagęszczanie zagęszczarkami.
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Po zakończeniu robót wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa
wykopu, do uzyskania zagęszczenia zasypki.
Po zakończeniu robót wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa.
Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5oC do +30oC.
Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu.
4.5.

Próby szczelności i kanałów

Po ułożeniu kanałów i wykonaniu obsypki (bez złączy), wykonać próbę na eksfiltrację.
Wykonać ją należy wodą o ciśnieniu grawitacyjnym.
Napełnienie kanału wykonywać od studzienki dolnej.
Próbę wykonywać odcinkami.
Ciśnienie do 3 m sł. w. Czas trwania próby minimum 15 minut.
Po sprawdzeniu złączy, zabezpieczyć je obsypką z piasku odpowiednio zagęszczoną.
Po całkowitym zasypaniu wykopu, należy wykonać próbę na deformację przekroju
poprzecznego przewodu.
4.6.

Wymagania techniczne realizacji dla sieci kanalizacji deszczowej

Prace ziemne.
Wykopy
Dopuszczalne odchyłki:
+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia komór
+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora
Nasypy
Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie,
przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu Jś według normy BN-77/893 I-12 nie
powinien być niższy od 0,95 dla górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,90
dla warstw poniżej 1,20 m. Grunty badać według PN-75/B-04481.
Dopuszczalne odchyłki:
+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu,
+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Normy przywołane:
1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.
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2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
3) PN-B-10736:1999

Wykopy

otwarte

dla

przewodów

wodociągowych

i kanalizacyjnych.
4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
b) Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane według normy PN-63B-06251,
a w szczególności przy konstrukcji komór rewizyjnych;
5) Masa betonowa powinna być układana z wysokości nie większej niż 1,00 m;
6) Betonowanie ścian komory powinno być prowadzone w sposób ciągły tak, aby beton
w każdej warstwie był układany przed rozpoczęciem wiązania warstwy poprzedniej;
7) Przerwa robocza może być dokonywana jedynie w miejscach łączenia płyty dennej
ze ścianą przy zachowaniu szczelności połączenia w przerwie;
8) Beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi o różnej amplitudzie
drgań;
9) Deskowanie powinno być szczelne, gładkie i usztywnione od zewnątrz lub łączone w
sposób nie powodujący późniejszych nieszczelności punktowych;
10) Powinna być zapewniona właściwa pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegająca na polewaniu powierzchni wodą lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silną operacją słoneczną.
11)

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje
Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB a w
szczególności:
1. izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy
oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu;
2. izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia
powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń;
3. warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z
uszczelnieniem miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję.
Normy przywołane:
Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed
korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN92/B-10735 i PN-92/B-10727.
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Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/żwiru a = d/10 ale nigdy więcej niż 100 mm,
2. grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200 mm.
Próbie podlega cały odcinek kanału między ograniczającymi go studzienkami
rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyłki:
+ 0,15 m dla długości odcinków w planie
+ 0,02 m dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie
+ 1 mm dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywołane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Studzienki rewizyjne
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i żelbetowe według b). Izolacje według c).
Dopuszczalne odchyłki:
+ 001 m dla wymiarów konstrukcji i komory,
+ 0,02 m dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywołane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. Warunki montażu i uwagi końcowe
Całość robót należy wykonać zgodnie:
•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami;
•

Montaż rurociągów należy również wykonać z zgodnie z wytycznymi producenta

rur;
•

Wszystkie zamontowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty

i aprobaty techniczne;
•

Rurociągi i urządzenia transportujące wodę do celów bytowo – gospodarczych

winny posiadać atesty higieniczne i dopuszczenia do użytkowania w tego typu
instalacjach;
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•

Urządzenia i materiały projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny

posiadać obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do
eksploatacji oraz aprobaty techniczne;
•

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje

i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i późniejszą jego inwentaryzację;
•

Przed

przystąpieniem

do

prac

wykonać

poprzeczne

wykopy,

celem

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia;
•

Napotkane

uzbrojenie

podziemne

zabezpieczyć

przez

podparcie

lub

podwieszenie. Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji;
•

Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;
•

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach

sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać
wpisu do Dziennika Budowy;
•

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;
•

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do

wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem
bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 5, poz. 1256);
•

Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed

przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia
pracowników przystępujących do pracy (instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i
higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
•

Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie

technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia
życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających
bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają na kierowniku
budowy (robót).
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LEGENDA:
176/1

1 - Budynek istniejący podlegający remontowi
2 - Budynek podlegający rozbudowie
3 - Budynek istniejący do rozbiórki
4 - Budynek istniejący
5 - Chodnik główny
6 - Chodniki
7 - Droga dojazdowa do parkingu
8 - Parking
9 - Projektowana zieleń
10 - Projektowane zjazdy
11 - Boisko szkolne
12 - Rezerwa terenu pod inwestycje
13 - Budynki do rozbiórki (osobne opracowanie)
14 - Drzewa do wycinki
15 - Zieleń istniejąca
16 - Śmietnik

Rozbiórka budynku
I etap
148,45
KD6 146,96

147,60
146,33 KD2

147,60 KD3
146,50

148,55 KD5'
146,94
148,60 SEPARATOR
146,90
146,92

147,51 KD1
146,30

148,58 KD5
146,88

i = 0,50 %
i = 0,50 %

175/1

13

Rozbiórka budynków
II etap

KD4 147,60
146,62

Wejścia
Wjazd

12
13

REZERWA TERENU
POD INEWESTYCJE

148,80
147,19 KD7
147,78

KDist. 147,47
145,99
146,07

- Projekrowany wodociąg

149,00
148,14 KD11
B1

- Projektowana kanalizacja sanitarna

149,19
KD10 148,07

B6

- Projektowana kanalizacja deszczowa

I I
III

B3
KD8 149,28
147,98

148,29
147,25 KD18

149,23
147,91 S3

149,33
KD9 148,02

- Projektowany gazociąg
148,17
147,14 KD17

S1 149,23
147,56
148.02

- Istniejący wodociąg do trwałego wyłączenia z użytkowania

147,74
146,99 KD16

B2

I I
B4

148,46
147,58 KD14

149,40 S2
147,74
147,83

149.09
148.36

- Istniejąca kanalizacja deszczowa do demontażu
i = 0,50 %
149.02
148.48

- Istniejący gazociąg do demontażu
148,38
147,49 KD12

B5

II

III

I I

149,44
S4 147,94

I I

Rura osłonowa
L = 10,50 m

- Istniejąca kanalizacja sanitarna do demontażu

I

Z 80

148,46
KD13 147,55
149,45 KD15
147,63
148,60

15
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Projekt zagospodarowania terenu
IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

1:500

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-01-00

LEGENDA:
1 - Budynek istniejący podlegający remontowi
2 - Budynek podlegający rozbudowie
3 - Budynek istniejący do rozbiórki
4 - Budynek istniejący
5 - Chodnik główny
6 - Chodniki
7 - Droga dojazdowa do parkingu
8 - Parking
9 - Projektowana zieleń
10 - Projektowane zjazdy
11 - Boisko szkolne
12 - Rezerwa terenu pod inwestycje
13 - Budynki do rozbiórki (osobne opracowanie)
14 - Drzewa do wycinki
15 - Zieleń istniejąca
16 - Śmietnik

Zasuwa kołnierzowa z miękkim zamknięciem
z żeliwa sferoidalnego PN 16 DN80 mm
z obudową i skrzynką uliczną
Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny
DN 150/80

Rura osłonowa
149,23
147,56 S1
149,28
147,98 KD8

L=8.7m, i = 1,50 %

L=8.6m, i = 0,50 %
149,33
KD9
148,02

L=11.5m, i = 1,50 %
S4 149,44
147,94

L=9.6m, i = 0,50 %
S2 149,40
147,74
147,83

I I

B4

149,19
KD10
148,07

II

Wejścia
Wjazd

L=4.0m, i = 1,50 %

B2
148,99
14813 OD2

L=9.6m, i = 2,00 %
B3

L=8.7m, i = 4,0 %

L=12.2m, i = 1,50 %
149,23 S3
147,91

L=4.5m, i = 2,50 %

148,45
146,96 KD6

L=30.0m, i = 0,75 %

- Projektowana kanalizacja sanitarna

I I

B1

III

I I

- Projekrowany wodociąg

III

L=14.3m, i = 0,50 %

I I

148,80
147,19 KD7
147,78

I

149,00
148,14 KD11

B5
L=4.5m, i = 1,0 %

L=3.6m, i = 0,75 %
148,55
147,69 OD1
KD5' 148,55
146,94
147,60 SEP. 148,60
146,90
146,92

- Projektowana kanalizacja deszczowa

L=2.2m, i = 4,0 %
L=2.3m, i = 0,75 %

L=3.4m, i = 0,50 %

- Projektowany gazociąg

KD5 148,58
146,88
KD15

149,45
147,63
148,60

B6

- Istniejący wodociąg do trwałego wyłączenia z użytkowania

148,46
147,58 KD14

L=9.9m, i = 0,50 %
L=6.1m, i = 0,50 %

L=2.1m, i = 0,75 %

148,46
147,55

KD18 148,29
147,25

L=3.7m, i = 0,50 %

REZERWA TERENU POD INEWESTYCJE

KD13

- Istniejąca kanalizacja sanitarna do demontażu

L=35.3m, i = 0,75 %

L=12.8m, i = 0,50 %

- Istniejąca kanalizacja deszczowa do demontażu

L=23.2m, i = 0,50 %
148,38
KD12
147,49

- Istniejący gazociąg do demontażu
KD4 147,60
146,62

KD17 148,17
147,14

L=22.4m, i = 0,50 %

147,60
146,50

KD3

L=29.2m, i = 0,50 %

L=33.9m, i = 0,50 %
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Szkic sytuacyjny
IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

KDist. 147,47
145,99
146,07

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

1:500

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-02-00

Rura osłonowa L=10.50 m

ulica Reszki

Taśma ostrzegawcza niebieska ze ścieżką metalizowaną
Zasuwa kołnierzowa z miękkim zamknięciem
z żeliwa sferoidalnego PN 16 DN80 mm
z obudową i skrzynką uliczną

0.00=150,25
wodomierz sprzężony MWN/JS 50/4,0-S
do wody zimnej DN 50 mm Q3 25,0 m3/h
BA

zawór DN50

zawór antyskażeniowy BA DN 50

1:100

Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny
DN150/80

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

i=1%

SPADKI, DŁUGOŚCI
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147.78

149.40 Budynek szkoły

149.24 Istniejąca kanalizacja deszczowa DN 500
149.23 Krawężnik ulicy Reszki
149.30 Istniejąca kanalizacja telefoniczna
Istniejący kabel energetyczny
149.21 Istniejący gazociąg DN 63
Nieczynny gazociąg Dn 50
149.30 Ogrodzenie szkoły

149.32

149.28 Istniejąca kanalizacja sanitarna DN 200

1.62

RZĘDNA OSI PRZEWODU

149.23 Krawężnik ulicy Reszki

RZĘDNA TERENU ISTN.

135.00 m n.p.m.

1.80 147.50

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

149.30 Istniejący wodociąg DN 150

1:200

OBIEKT

i=1%
L=24.0 m

L=3.9 m

HEKTOMETRY
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ŚREDNICA, MATERIAŁ
27.90

24.00

8.40
9.00
9.40
9.60
10.40
11.10
11.70

5.00

3.20

Profi podłużny przyłącza wodociągowego
0.00

ODLEGŁOŚCI

GMINA TARCZYN
ul.J.Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

Ww1

Z1

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

0

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

1:100/200

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-03-00

trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny
DN 150/80 mm
króciec jednokołnierzowy
DN 150/150 mm
nasuwka dwudzielna
DN 150 mm

króciec jednokołnierzowy
DN 150/150 mm
nasuwka dwudzielna
DN 150 mm

istniejacy wodociąg
DN 150 mm żel.

istniejacy wodociąg
DN 150 mm żel.
zasuwa kołnierzowa z miekkim zamknięciem z zeliwa sferoidalnego
PN 16 DN80 mm
kołnierz z króćcem PE do zgrzewania
DN 80/90 mm
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Schemat montażowy W1
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PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

-

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-04-00

Rura osłonowa RO
przecisk pod ul. Reszki
L = 10,50 m

min 1,40 m

min 1,6m

0,00

Rura przewodowa Ø90mm PE

Uszczelnienie pianką poliuretanową
Rura osłonowa DN125 mm (stalowa)

Jednostka projektowa:

Rozety PVC gr. 4cm podtrzymujące
- w odległości 1,5m od siebie.
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Rura osłonowa
IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

-

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-05-00

15

PROFIL PIONOWY WYKOPU
I ZASYPKI 1:20

5
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4.

RURA WODOCIĄGOWA
PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,
Js = 90% DLA H < 2M
5. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO
NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM
GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM
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Profil pionowy wykopu i zasypki
IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

1:20

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-06-00

R

R

149.44 Projektowana studzienka

149.40 Istniejące szambo - do likwidacji, projektowana studzienka betonowa DN 1200 mm
147.74
147.77

147.94

148.00

1.66
1.63

1.50

1.40

149.40 Budynek

148.02
1.38

149.40 Budynek

Istniejące nieczynne przyłącze gazu do demontażu

147.91
1.32

149.23 Projektowana studzienka

147.74
1.66

Istn. kan. deszczowa do demontażu

149.40 Istniejące szambo - do likwidacji, projektowana studzienka betonowa DN 1200 mm

148.00
1.40

149.40 Wyjście z budynku

147.74
147.83
1.66
1.57

149.29
149.31
149.31
149.32
149.33

149.23 Istniejąca studzienka w ul. Reszki

147.65
147.66
147.66
147.67
147.68

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

B4
135.00m n.p.m.

1.65
1.65
1.65
1.65
1.65

RZĘDNA DNA KANAŁU

B3
135.00m n.p.m.

147.56
147.59

RZĘDNA TERENU ISTN.

B2
135.00m n.p.m.

Jednostka projektowa:

1.67
1.64

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

Istn. kan. deszcz. DN 500
Istn. kabel energetyczny
Istn. kabel telekomunikacyjny, Rz.o.=149.00
Istniejący gazociąg DN 63, Rz.o.=148.36
Nieczynny gazociąg DN 50

1:250

149.40 Istniejące szambo - do likwidacji, projektowana studzienka betonowa DN 1200 mm

1:100

R

1.5%

SPADKI, DŁUGOŚCI

2%
8.7m

1.5%

2.5%

9.6m

HEKTOMETRY
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: profile_2016.11.15 Projekt: 1
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S2
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B2

S2

B3

S2

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

15.5

11.5

0.0

11.5

4.5
S3

0

16.7

12.2

0.0

18.3

3.7
4.6
4.8
5.3
6.2

8.7

TREŚĆ RYSUNKU
0.0

ODLEGŁOŚCI

Przemysław Zalewski i Wspólnicy
05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 6b lokal 15
tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
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4.0
S4

IMIĘ I NAZWISKO
B4

PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

0

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

1:100/250

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-07-00

STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA Ø1200
skala 1:20
A-A

1
rz. terenu

8
12

9

25

UWAGI
2

D

1. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOŚCI STUDNI DO POZIOMU

n x 60

TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEŻY POD PŁYTĘ
PODŁOŻYĆ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ m - ki 50.

3

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEŻY WYKONAĆ PRZEZ

30

H

D1

4

WYRÓWNANIE WIEŃCEM Z CEGŁY KL. 150 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ.

15

7
d1

40

USZCZELNIĆ PRZEZ MONTAŻ SZCZELNYCH PRZEJSĆ
OSADZONYCH PODCZAS MONTAŻU COKOŁU.
rz. dna

3. W ZALEŻNOŚCI DO USYTUOWANIA PRZEWODÓW NALEŻY
ODPOWIEDNIO ZMIENIĆ USYTUOWANIE WŁAZÓW I STOPNI
WŁAZOWYCH.

5 15

5

2. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY STUDZIENKI NALEŻY

10
6

D2

OZNACZENIA
1.
2.
3.
4.

d2

PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR PCV
PODSYPKA Z PIASKU
KINETA Z BETONU B - 15
PŁYTA NASTUDZIENNA ŻELBETOWA
KRĄG PODPOROWY POD PŁYTĘ NADSTUDZIENNĄ
PŁYTA DENNA Z BETONU B - 15

Jednostka projektowa:
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d4

26

d1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400
KRĘGI BETONOWE
IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE
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TREŚĆ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO
d3

PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

1:20

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-08-00

RZĘDNA TERENU ISTN.

45.6

1.21

146.30

147.51 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 1200

52.8

1.27

146.33

147.60 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 1200

86.7

1.10

146.50

147.60 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 1200

0.98

146.62

147.60 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 1200

144.3

1.70

146.88

148.58 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 425

146.4

1.70
1.68

146.90
146.92

148.60 Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 15/1500

148.7

1.61

146.94

148.55 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 425

152.2

1.49

146.96

148.45 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 1200

1.61
1.02

147.19
147.78

148.80 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 1200

0.86

148.13

148.99 Projektowana szkrzynka odpływowa odwodnienia liniowego

1.61
0.95

146.94
147.60

148.55 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN 425

0.86

147.69

148.55 Projektowana skrzynka odpływowa odwodnienia liniowego

1.30

147.98

149.28 Istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

1.30
1.30
1.30

147.99
147.99
147.99

149.29 Istniejący kabel energetyczny, Rz.o.=148.77
149.29 Istniejąca kanalizacja telefoniczna, Rz.o.=148.52
149.30 Istniejący gazociąg DN 63, Rz.o.=148.52

4.4

1.30

148.00

149.31 Nieczynny gazociąg DN 50, Rz.o.=148.57

8.6

1.31

148.02

149.33 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA DNA KANAŁU

147.47 Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej DN 1200

1:250

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

145.99
146.07

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: profile_2016.12.01 Projekt: 1

1.48
1.40

1:100

KDist.
135.00 m n.p.m.

0.5%

0

KDist.

0.0

45.6
KD1
7.2
KD2
33.9
KD3
22.4

1
109.0m
0.75%

KD4

109.0

35.3
KD5
2.1
SEP.
2.3
KD5'
3.6
KD6
30.0
73.2m
4%

KD7

182.3

PVC-U
SN8

8.7

OD1
135.00m
n.p.m.

KD5'

0.0

8.7m

OD2

191.0

4%

KD8
135.00m
n.p.m.

KD8

2.2m

OD1

0.0

PVC-U
SN8

2.2

0

2.2

0.5%

0

1.5
2.2
2.8
8.6
KD9

Istn. przyłącze gazu do demontażu
9.6
KD10

1.12

148.07

149.19 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

32.5

0.86

148.14

149.00 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

0.96

148.16

149.12 Budynek

14.3

18.2

KD11

R

35.9m

3.4
B1

35.9
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OBIEKT
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TREŚĆ RYSUNKU

PODPIS
DATA

SKALA

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-09-00

Profil podłużny kanalizacji deszczowej KDist-OD2, KD8-B1

IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SPADKI, DŁUGOŚCI

149.45 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

149.45 Budynek

147.63
148.60
148.61

148.65

1.82
0.85
0.84

0.80

149.45

147.61
1.84

149.45

148.46 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej DN1200
147.58
0.88

148.46 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

Przemysław Zalewski i Wspólnicy
05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 6b lokal 15
tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

147.55

147.49
0.89

0.5%
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0.91

147.27
1.03

148.38 Istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

147.25
1.04

148.30 Budynek

148.29 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

147.14
1.03

148.17 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

148.07 Istniejący kabel energetyczny, Rz.o.=147.37
147.10

147.82 Istniejący gazociąg DN 300

0.97

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

147.02

RZĘDNA DNA KANAŁU

KD12
135.00m
n.p.m.

0.80

RZĘDNA TERENU ISTN.

KD16
135.00m
n.p.m.

146.99

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

0.75

1:250

147.74 Istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej DN1200

1:100

R

0.5%

OBIEKT

28.9m

4.5m

HEKTOMETRY
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: profile_2016.12.01 Projekt: 1
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Profil podłużny kanalizacji deszczowej KD16-B6, KD12-B5
IMIĘ I NAZWISKO

29.2
KD16
0

23.2
KD17

3.7
KD18

12.8
B6

KD12
0

6.1
KD13

4.1
KD14

1.3
KD15

33.4

28.9
5.8

30.2

23.1

19.0

12.8

0.0

56.1

52.4

29.2

22.4

0.0

5.3

ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI

GMINA TARCZYN
ul.J.Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

TREŚĆ RYSUNKU

1.0%

56.1m

INWESTOR

PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

3.2
B5

PODPIS

BRANŻA
DATA
SKALA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93
spec. instalacyjno-inżynieryjna

SANITARNA

11.2016

1:100/250

RYS. NR

SZT-IS-PW-PZT-10-00

STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA Ø1200
skala 1:20
A-A

1
rz. terenu

8
12

9

25

UWAGI
2

D

1. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOŚCI STUDNI DO POZIOMU

n x 60

TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEŻY POD PŁYTĘ
PODŁOŻYĆ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ m - ki 50.

3

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEŻY WYKONAĆ PRZEZ

30

H

D1

4

WYRÓWNANIE WIEŃCEM Z CEGŁY KL. 150 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ.

15

7
d1

40

USZCZELNIĆ PRZEZ MONTAŻ SZCZELNYCH PRZEJSĆ
OSADZONYCH PODCZAS MONTAŻU COKOŁU.
rz. dna

3. W ZALEŻNOŚCI DO USYTUOWANIA PRZEWODÓW NALEŻY
ODPOWIEDNIO ZMIENIĆ USYTUOWANIE WŁAZÓW I STOPNI
WŁAZOWYCH.

5 15

5

2. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY STUDZIENKI NALEŻY

10
6

D2

OZNACZENIA
1.
2.
3.
4.

d2

PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR PCV
PODSYPKA Z PIASKU
KINETA Z BETONU B - 15
PŁYTA NASTUDZIENNA ŻELBETOWA
KRĄG PODPOROWY POD PŁYTĘ NADSTUDZIENNĄ
PŁYTA DENNA Z BETONU B - 15
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d1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400
KRĘGI BETONOWE
IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE
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PROFIL PIONOWY WYKOPU
I ZASYPKI 1:20
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OZNACZENIA
1.
2.
3.
4.

RURA WODOCIĄGOWA
PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,
Js = 90% DLA H < 2M
5. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO
NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM
GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM
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