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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
zlecenie inwestora,
plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,
warunki techniczne przył czenia,
normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przył cza wodoci gowego
i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w Szamotułach przy ulicy B. Chrobrego 8B, dz.
nr 3634, 3637/2, 3637/1, 3631/1, do budynku u yteczno ci publicznej.
W zakres projektu wchodzi wytyczenie tras, dobór rednic oraz okre lenie spadków przewodów.

3. Opis techniczny.
3.1. Przył cze wodoci gowe.
Projektowane przył cze wykona od istniej cej w ulicy B. Chrobrego sieci wodoci gowej eliwnej Ø 300. Przył cze wykona z rury PE 100 PN10 – 90x5,4 i 40x2,4.
Wł czenia od sieci wodoci gowej wykona za pomoc trójnika redukcyjnego Ø 300/80,
prod. Jafar. Za trójnikiem zamontowa zasuw mi kkouszczelnion kołnierzow DN80,
prod. Jafar. Przył cze zako czy w studni wodomierzowej zestawem wodomierzowym.
W skład zestawu wchodzi wodomierz Master+ JS4-02 DN20, prod. PoWoGaz, zawory
odcinaj ce DN32 i zawór antyska eniowy typu BABM DN32, prod. Danfoss. Zestaw wodomierzowy podeprze na podporach.
Na przył czu, przed studni , zamontowa hydrant nadziemny DN80, z zastosowaniem trójnika redukcyjnego PE DN110/90 i redukcji PE 110/90.
W miejscu wł czenia przył cza do sieci oraz odej ciu na hydrant nale y wykona
blok oporowy. Blok oporowy ma za zadanie przej cie sił powstaj cych w kształtce (łuk,
trójnik) w wyniku działania ci nienia wewn trznego. Nale y umiejscowi go symetrycznie do poziomej płaszczyzny osi rur tworz cych łuk. Blok oporowy wykona po cz ciowym zasypaniu i odpowiednim zag szczeniu gruntu wokół i nad rur a do powierzchni
terenu na długo ci co najmniej jednego odcinka rury po obu stronach kształtki (zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w s siedztwie kształtek i zapobiega przesuwaniu si rur lub armatury podczas wylewania betonu).
Przed przyst pieniem do robót ziemnych w miejscach skrzy owa z innym
uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym nale y r cznie wykona przekopy
kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rz dnych. Przył cze nale y wykonywa metod wykopu otwartego. Wykopy wykona jako w skoprzestrzenne z umocnieniem typu Box. Roboty ziemne wykona kopark z odkładem urobku 1 m od kraw dzi
wykopu, z wyrównaniem dna r cznie. W miejscach kolizji wykopy nale y wykonywa
r cznie. Stosowa podsypk z piasku o grubo ci 10 cm i obsypk rur – 30 cm. Rury
podda próbie na ci nienie 10 atm. Nad 30 cm warstw obsypki przył cza wodoci gowego uło y ta m identyfikacyjno –ostrzegawcz koloru niebieskiego z wkładk metalow w sposób umo liwiaj cy podł czenie urz dze do trasowania sieci.
Studni wodomierzow o rednicy Ø1500 nale y posadowi na wylewce betonowej z betonu C16/20 grubo ci 15cm. Przej cia szczelne wykona przy pomocy tulei
ochronnej z uszczelnieniem np. przy pomocy ła cucha uszczelniaj cego, prod. Integra.
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W celu zabezpieczenia studni nale y wykona izolacj przeciwwilgociow np. poprzez
dwukrotne pomalowanie warstw izolacji bitumicznej.
Zainwentaryzowa przebieg przył cza przez uprawnion firm geodezyjn . Po inwentaryzacji nanie na mapy sytuacyjne. Zasypa pozostały wykop. Ubija warstwami
co 30 cm. Po wykonaniu obsypki pozostał cz
wykopu zasypa gruntem rodzimym
pod warunkiem usuni cia z niego twardych brył i zanieczyszcze . Stopie zag szczenia zasypki dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien by nie mniejszy ni
95 %, a pod chodnikami 85 % zmodyfikowanej warto ci modułu Proctora. Po wykonaniu
obsypki pozostał cz
wykopu zasypa gruntem rodzimym pod warunkiem usuni cia
z niego twardych brył i zanieczyszcze . Rury nale y układa z projektowanym spadkiem.
Po wykonaniu prac nale y przywróci teren do stanu pierwotnego.
Roboty wykona zgodnie z:
PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych – COBRTI Instal
[ Zeszyt nr 3 ].
Prace wykona w nawi zaniu do wydanych warunków technicznych.
3.1.1. Obliczenia.
Obliczenia przepływu obliczeniowego wody
ZIMNA CIEPŁA

ILO

ZIMNA

CIEPŁA

baterie czerpalne dla zlewozmywaków

0,07

0,07

2

0,14

0,14

płuczka zbiornikowa

0,13

0,00

2

0,26

0,00

baterie czerpalne dla umywalek

0,07

0,07

3

0,21

0,21

zawór czerpalny zw

0,30

0,00

1

0,30

0,00

q norm.

0,91

0,35

q obl.

0,51

0,29

qn =1,26 dm3/s
q = 0,682( qn)0,45-0,14
q =0,62 dm3/s
Dobór wodomierza.
a) Przepływ obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze
q = 0,62 dm3/s = 2,23 m3/h.
Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza wynosi:
qw = 2 x q = 2 x 2,23 m3/h = 4,464m3/h.
Zaprojektowano wodomierz Master+ JS4-02 DN20, prod. PoWoGaz.
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3.2. Przył cze kanalizacji sanitarnej.
Projektowane przył cze kanalizacji sanitarnej wykona poprzez wł czenie do istniej cej na terenie działki 3637/2 studzienki kanalizacji sanitarnej.
Przed przyst pieniem do prac ziemnych nale y zweryfikowa rz dn dna studni wł czeniowej oraz rz dn studni na instalacji wewn trznej wychodz cej z budynku.
Przył cze nale y wykona z rur PCV-U SN 8 litych klasy S (SDR 34) o rednicy 200
mm. Na przył czu, na działce Inwestora, zamontowa betonow studni rewizyjn
Ø 1000 mm.
Przed przyst pieniem do robót ziemnych w miejscach skrzy owa z innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym nale y r cznie wykona przekopy kontrolne
w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rz dnych. Przył cze nale y wykona metod wykopu otwartego. Wykopy wykona jako w skoprzestrzenne z umocnieniem typu Box.
Roboty ziemne wykona kopark z odkładem urobku 1m od kraw dzi wykopu. Nie przegł bia wykopu. Dno wykopu pod uło enie rury nale y wykona r cznie. Obsypk wykonywa warstwami po 10 cm i prowadzi do uzyskania zag szczonej warstwy o gruboci 30 cm nad rur . Stopie zag szczenia obsypki dla przewodów umieszczonych pod
drogami powinien by nie mniejszy ni 95 %, a pod chodnikami 85 % zmodyfikowanej
warto ci modułu Proctora. Po wykonaniu obsypki pozostał cz
wykopu zasypa
gruntem rodzimym pod warunkiem usuni cia z niego twardych brył i zanieczyszcze .
Rury nale y układa z projektowanym spadkiem.
Wykonawc przył cza mo e by tylko zakład posiadaj cy uprawnienia do wykonywania tych robót. Cało robót wykona zgodnie z :
- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - CORBIT Instal [ Zeszyt nr 9 ].
Po wykonaniu prac nale y przywróci teren do stanu pierwotnego.
Prace wykona w nawi zaniu do wydanych warunków technicznych.

Uwaga.
Dopuszcza si zastosowanie materiałów i produktów innych producentów
o parametrach co najmniej jak zaprojektowane.
Opracował
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