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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnętrznych sieci wod - kan 

dla budynku hali sportowej 

Iłowa ul. Piaskowa 

działki nr  739, 665/1, 665/2, 738/2, 738/1, 667/2, 627, 741

1.0.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynku hali sportowej

   – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Iłowa – pismo z dnia 17.10.2007r.

- warunki przyłączenia hali sportowej do kanalizacji burzowej 

– Urząd Miejski Iłowa – pismo z dnia 26.02.2008r.

- P.B. Architektura hali sportowej

- P.B. Instalacje wewnętrzne wod - kan w budynku hali sportowej 

- Uproszczona dokumentacja geologiczno – inżynierska podłoża w rejonie rozbudowywanego

gimnazjum i budowy sali gimnastycznej oprac. „Geoprojekt” -Zielona Góra – październik 1999r.

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące normy i zasady projektowania

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie zagadnień technicznych dotyczących zapewnienia 

odbioru  ścieków sanitarnych  i  wód opadowych  z budynku hali  sportowej  oraz zapewnienia  dostawy 

wody  dla  punktów  jej  poboru  w  tym  obiekcie.  Przedmiotem  opracowania  są  sieci  grawitacyjne 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, przyłącza podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej 

oraz przyłącze wodociągowe dla omawianego budynku. Opracowanie obejmuje swoim zakresem część 

liniową zamierzenia, skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, obiekty na rurociągach 

sieci oraz niezbędną armaturę i urządzenia.

3.0. Opis rozwiązania projektowego
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Zgodnie z warunkami technicznymi dostawy wody i odbioru ścieków dla potrzeb odprowadzania  

z budynku hali sportowej ze stanowiących jego wyposażenie przyborów kanalizacyjnych, projektuje się 

układ  grawitacyjno  –  podciśnieniowej  sieci  kanalizacyjnej.  Obejmować  on  będzie  dwa  niezależne 

zewnętrzne grawitacyjne kolektory ściekowe oraz współpracujące z nimi, poprzez specjalne systemowe 

studzienki,  indywidualne  przyłącza  podciśnieniowej  kanalizacji  sanitarnej.  Punktem  zrzutu  tak 

odprowadzanych ścieków będzie istniejąca sieć kanalizacji  podciśnieniowej d=160mm, której rurociąg 

zlokalizowany jest za zachodnią ścianą omawianego budynku. 

Drugą objętą niniejszym opracowaniem siecią  kanalizacyjną  będzie  sieć  kanalizacji  deszczowej.  

Jej zadaniem będzie zapewnienie odbioru wód opadowych z połaci dachowej przedmiotowego budynku 

ujmowanych  objętym stanowiącym odrębne  opracowanie  P.B Architektura  zespołem rur  spustowych. 

Punktem zrzutu ogółu wód opadowych odprowadzanych w/w siecią będzie w myśl zapisów warunków 

technicznych istniejąca  studnia  kanalizacyjna  na  kolektorze deszczowym d=200mm zlokalizowanym  

w ulicy Kościelnej.

Dostawa  wody  dla  projektowanych  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji  punktów  jej  poboru  

w budynku hali sportowej odbywać się będzie projektowanym w tym celu przyłączem wodociągowym. 

Źródłem zasilania w to medium będzie w myśl cytowanych wcześniej warunków technicznych istniejąca 

sieć wodociągowa d=110mm usytuowana w ulicy Piaskowej. Szczegółowy zakres objętych niniejszym 

opracowaniem sieci i przyłączy wod – kan przedstawiono na planie sytuacyjnym.

4.0. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych w październiku 1999r. wierceń i sondowań na podmiotowych obszarze 

stwierdzono, że pod niewielką warstwą piaszczystych nasypów z domieszką humusu i gruzu ceglanego 

i żużlowego o grubości nie przekraczającej 1,0m występują średnio zagęszczone piaski średnie z lokalną 

domieszką  frakcji  żwirowej  oraz  sporadycznie  piaski  grube  i  żwiry o  średnim stopniu  zagęszczenia 

ID=0,55m. Grunty te zalegają do głębokości przekraczającej 6,0m p.p.t. Stanowią one warstwę gruntów 

nośnych o bardzo korzystnych wartościach parametrów geotechnicznych. W trakcie przeprowadzonych 

badań  stwierdzono  występowanie  wody gruntowej  pierwszej  czwartorzędowej  warstwy wodonośnej  

o  swobodnym  zwierciadle.  Lustro  wód  podziemnych  stabilizowało  się  na  w  przedziale  rzędnych  

122,5-123,0m  n.p.m.  tj.  2,82-4,20m  p.p.t.  a  zatem  poniżej  poziomów  planowanych  wykopów  dla 

realizacji objętych niniejszym opracowaniem sieci i przyłączy wod – kan. Należy zaznaczyć, zdaniem 

autora  cytowanej  tu  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej,  przy  stanach  wysokich  może  nastąpić 

podniesienie  się poziomu wód gruntowych o ok. 1,0-1,5m czyli  woda gruntowa wystąpi  na poziomie 

max.  124,5m  n.p.m.  a  to  oznacza  występowanie  wody  na  głębokości  ok.  1,5m pod  powierzchnią  

w rejonie projektowanej hali sportowej (aktualna rzędna terenu średnio 126,0m .n.p.m.)

Podłoże gruntowe omawianego rejonu jest  podłożem przepuszczalnym, charakteryzują je wysokie 

wartości współczynników filtracji rzędu K=36,22m/d.
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Analiza fizykochemiczna  próbek pobranej  z wykonanych odwiertów wody gruntowej  wykazała,  

że charakteryzuje się ona słabą kwasową i węglanową agresywnością względem betonu.

5.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje się wykonać w następujący sposób: 

a) w rejonie bezpośredniego sąsiedztwa istniejącego uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie, 

b) na pozostałych terenach roboty prowadzić przy użyciu sprzętu zmechanizowanego. 

Ostatecznego  wyboru  metody prowadzenia  w/w robót  dokona  ich  wykonawca  w porozumieniu  

z inspektorem nadzoru, bezpośrednio na placu budowy, uwzględniając rzeczywiste warunki techniczne 

gruntowo-wodne  oraz  wytyczne  zakładów  branżowych  zawarte  w  załączonych  do  niniejszego 

opracowania uzgodnieniach.

Roboty  montażowe  projektowanych  sieci  i  przyłączy  powinny  być  prowadzone  w  wykopach  

o wilgotności normalnej względnie wykopach odwodnionych. Zgodnie z ustaleniami pkt. 4.0. zaleca się 

prowadzenie całości robót ziemnych w okresie suchym, przy niskim poziomie wód gruntowych. 

W  przypadku  konieczności  prowadzenia  omawianych  robót  w porze  mokrej  należy  liczyć  się  

z koniecznością odwadniania wykopów. Uwzględniając planowane głębokości wykopów, rodzaj gruntu 

i ewentualne wysokości niezbędnego obniżenia zwierciadła wody w celu realizacji  tego zadania mogą 

być stosowane dwie metody odwodnienia.  Metoda  powierzchniowa  polega na odprowadzeniu  wody  

w miarę pogłębiania wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu ręczne 

lub spalinowe pompy membranowe. Tego typu metoda stosowana jest przy niewielkiej ilości wody oraz 

przy płytkich  wykopach  gdzie  warunki  terenowe  zapewniają  nieprzekroczenie  praktycznie  osiągalnej 

wielkości  ssania  hs=7,0m  (wysokość  między  obniżonym  zwierciadłem  wody  gruntowej  a  pompą). 

Metoda  druga przewidująca także wypompowywanie  wody z wykopu,  polega na ułożeniu  pod strefą 

kanałową, drenażu poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych. 

Studzienki te zlokalizowane są obok trasy sieci. Dopływającą do studzienek woda jest odprowadzana do 

odbiornika (np. zbiornika beczkowozu) przy pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzeniu prób 

jej  szczelności  drenaż  zostaje  wyłączony z eksploatacji  a  wspomniane  studzienki  zbiorcze  podlegają 

demontażowi. 

Uwzględniając  projektowane  trasy  przebiegu  przedmiotowych  sieci  oraz  panujące  warunki 

gruntowo-wodne  przewiduje  się,  że  dla  potrzeb  realizacji  tej  inwestycji  zdecydowaną  większość 

wykopów  stanowić  będą  wykopy  ciągłe  wąskoprzestrzenne  o  ścianach  pionowych  z  obudową.  

Tak wykonane wykopy o ścianach obudowanych zapewnią spełnienie niezbędnego w przypadku montażu 

rurociągów  z tworzyw sztucznych  warunku  nienaruszalności  struktury gruntu  rodzimego  (odporność 

gruntu w strefie  obsypki ochronnej,  rury kanałowej) z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej 

obsypki  powinna  być  wyłącznie  obudowa  szczelna.  Ostatecznego  wyboru  zastosowanego  rodzaju 
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wykopu  dokonać  uwzględniając  zarówno  rzeczywiste  uwarunkowania  lokalizacyjne  jak  i  podane  na 

wstępie tego punktu opisu, propozycje projektowe.

Zgodnie  z  wytycznymi  PN-EN 1610:2002  minimalna  szerokość  wykopu oszalowanego  powinna 

wynosić dla rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD)  DN ≤ 225mm  OD+0,40m, 

W  podanej  wielkości  OD+x,  x/2  jest  równe  minimalnej  przestrzeni  roboczej  między  rurą  

a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem.

Natomiast szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci jakimi będą studzienki kanalizacyjne 

winna zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej  przestrzeni roboczej  pomiędzy zewnętrzną ich 

krawędzią a obudową wykopu co najmniej 0,5m. 

Minimalna  szerokość  wykopu  w  zależności  od  głębokości  wykopu  zgodnie  z  wymogami  

PN-EN 1610:2002 powinna wynosić co najmniej: 

Głębokość wykopu  (m)                                  Minimalna szerokość wykopu (m)

          < 1,00                                               nie jest wymagana minimalna szerokość 

   ≥ 1,00 do ≤ 1,75                                                              0,80

   > 1,75 do ≤ 4,00                                                              0,90

Jednocześnie  zgodnie  z  wytycznymi  instrukcji  montażowych  zalecana  szerokość  wykopów  

o ścianach umocnionych dla montażu rurociągów z rur PE o średnicy do d=200mm powinna wynosić 

0,80m (minimalna  wymagana  odległość  pomiędzy obudową wykopu a  zewnętrzną  ścinką  rurociągu  

z  każdej  jego  strony co  najmniej  0,3m).  Przy wykonywaniu  wykopów w gruntach  mokrych  podaną 

szerokość należy zwiększyć o 10cm. 

Elementy  zabezpieczające  ściany wykopu  powinny wystawać  co  najmniej  0,15m ponad  poziom 

przylegającego terenu. Powierzchnia  terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem zapobiegającym 

powierzchniowemu napływowi wody z terenu do wykopu. Urobek z wykopu składować z jednej strony 

z zachowaniem minimalnej odległości od krawędzi wykopu – 0,6m. 

Rurociągi  projektowanych  kanalizacyjnych  sieci  grawitacyjnych  z kielichowych  rur  PCV należy 

układać  na  warstwie  zagęszczonej  podsypki  (tzw.  podsypki  dolnej)  o  grubości  minimalnej  20cm  

z  materiału  ziarnistego.  Grubość  zagęszczonej  podsypki  na  której  będą  układane  rurociągi  z  rur 

ciśnieniowych  PE  (rurociągi  przyłączy  podciśnieniowej  kanalizacji,  i  rurociąg  przyłącza 

wodociągowego) winna wynosić natomiast co najmniej 10cm. Materiał gruntowy użyty na podsypkę w 

strefie  ułożenia rurociągów z kielichowych rur kanalizacyjnych PCV oraz rurociągów ciśnieniowych z 

PE nie może zawierać cząstek o rozmiarach większych niż 22mm dla DN≤200mm.

W  przypadku  gdy  grunt  rodzimy  posiada  te  parametry  i  jednocześnie  spełnia  warunki  

PN-EN1610:2002  pkt.  5.3.2.  rurociągi  sieci  po  wyrównaniu  poziomu  wykopu  mogą  być  układane 

bezpośrednio na nim. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na grunt o niewystarczającej 

nośności  należy wykonać wzmocnienie dna wykopu, poprzez zastosowanie ław żwirowych o grubości 
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wynoszącej po zagęszczeniu co najmniej 0,2m. Wzmocnienie dna wykopów ławami żwirowymi wykonać 

również w przypadku gdy wykop zostanie przegłębiony.

W warstwie gruntu na którym układane będą grawitacyjne rurociągi kanalizacyjne należy wykonać 

podłużne  wyprofilowanie  dna  w obrębie  kąta  90˚  z zaprojektowanym spadkiem,  stanowiące  łożysko 

nośne  rur.  Ewentualne  ubytki  w  wysokości  podłoża  należy  wyrównywać  wyłącznie  materiałem 

gruntowym użytym do wykonania podsypki. W celu zapewnienia dostatecznego podparcia i eliminacji 

naprężeń  miejscowych  natychmiast  po  wykonaniu  inspekcji  posadowienia  ogółu  omawianych  tu 

rurociągów sieci i przyłączy należy wykonać tzw. podsypkę górną rurociągów a następnie dokonać ich 

obsypki z odkrytymi jedynie do czasu przeprowadzenia niezbędnych prób szczelności  miejscami złącz 

montażowych. Miejsca te zwane również dołkami montażowymi winny mieć głębokość ok. 10cm poniżej 

dna  rury i  długość  co  najmniej  15cm licząc  od  miejsca  połączenia  (kielich,  punkt  zgrzewu,  złączka 

połączeniowa) w obu kierunkach rurociągu. Materiał do wykonania podsypki górnej i obsypki powinien 

mieć właściwości materiału na podsypkę dolną.

Obsypkę rurociągów z rur  kanalizacyjnych z PCV wykonać warstwami o grubości  1/3 średnicy  

z jednoczesnym ich zagęszczeniem. Grubość warstw obsypki rurociągów z rur PE – 0,15m. Obsypka 

winna sięgać poziomu sklepienia rurociągu. Powyżej podsypki zastosować układaną także warstwami  

(z materiału o właściwościach takich jak podsypka) zasypkę wstępną o całkowitej grubości wynoszącej 

co  najmniej  0,3m.  Należy  zachować  ostrożność  przy  zagęszczeniu  podsypki  górnej  aby  uniknąć 

unoszenia się rurociągów sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku rurociągów sieci kanalizacyjnej 

systemu  grawitacyjnego.  Podczas  wykonywania  tych  prac  należy  jednocześnie  prowadzić  roboty 

związane  z  usuwaniem  zastosowanej  ewentualnie  obudowy  ścian  wykopów.  Wykop  o  deskowaniu 

poziomym należy rozdeskować w następujący sposób:

- ułożyć pierwszą warstwę wypełnienia o wysokości j.w. i zagęścić 

- usunąć deskę

- układać  i  zagęszczać  następne  warstwy  wypełnienia  na  wysokości  ok.  5-10cm  od  spodu 

następnej  deski  ze zwróceniem szczególnej  uwagi na uzupełnienie  i  zagęszczenie  przestrzeni 

zajmowanej uprzednio przez deskę.

Takie cykle powtarzać aż do osiągnięcia poziomu 0,3m ponad sklepienie rur czyli górnego poziomu 

zasypki  wstępnej.  Ewentualnych  ścianek szczelnych  z drewna,  zastosowanie  których było  niezbędne  

z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej nie należy usuwać. Pozostawienie ich 

poniżej  poziomu wody gruntowej  pozwala  na  utrzymanie  odporności  gruntu  w strefie  obsypki  rur  

z tworzyw sztucznych. Przy układaniu rurociągów sieci i przyłączy pod ciągami pieszo-jezdnymi stopień 

zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstępnej powinien wynosić co najmniej 95% zmodyfikowanej 

wartości Proctora.  Poza tymi terenami ich stopień zagęszczenia powinien osiągnąć wartość min. 85%. 

Zasypanie pozostałej części wykopów czyli tzw. zasypkę główną wykonać za pomocą gruntu rodzimego 

o ile maksymalna wielkość jego cząstek nie przekracza najmniejszej z następujących wartości: 300mm, 
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grubość  zasypki  wstępnej,  0,5  grubości  warstwy  zagęszczania.  Zagęszczenie  zasypki  wykonać 

warstwami o grubości nie większej niż 20cm. Ostatnie warstwy zasypki głównej o grubości ok. 0,5m nad 

układanymi  w ciągach  ulic  rurociągami  zaleca  się  zagęścić  do  wskaźnika  Is ≥ 1,0.  W przypadkach 

pozostałych,  zagęszczenie  zasypki  głównej  nad rurociągami z rur  kanalizacyjnych PCV i rurociągów 

ciśnieniowych  PE  nie  jest  wymagane.  Do  wykonania  górnej  warstwy  zasypki  o  grubości  do  0,8m 

(głębokość strefy przemarzania) nad rurociągami układanymi pod ulicami nie wolno stosować gruntów 

wysadzinowych. Metody uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia materiału obsypki i zasypki podano 

w  instrukcjach  montażowych  rurociągów  z  PCV  i  PE  układanych  we  gruncie  wydanych  przez  ich 

producentów. Całość robót  ziemnych należy wykonać zachowując  dbałość  o zminimalizowanie strat  

z  tytułu  prac  budowlanych  oraz  wymagania  ustawy o  odpadach  w zakresie  postępowania  z masami 

ziemnymi w związku z realizacją inwestycji.  Po wykonaniu całości  robót ziemnych należy przywrócić 

istniejący stan dróg i terenu sąsiadującego z terenem lokalizacji budynku hali sportowej.

6.0 Sieci kanalizacyjne systemu grawitacyjnego

Całość grawitacyjnych kolektorów i przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje się 

wykonać  w oparciu  o  kanalizacyjne  rury kielichowe  PCV z ścianką  litą  -  jednorodną  o  sztywności 

obwodowej SN8, zgodne z normą PN-EN 1401:1999 np. AWADUKT firmy Rehau.

Zakres  średnic  projektowanych  rurociągów  d=160-200mm.  Rurociągi  łączone  na  wcisk  przy 

wykorzystaniu fabrycznych uszczelek typu wargowego. Połączenia kielichowe omawianych rurociągów 

zaleca  się  przed  ich  zasypaniem  owinąć  folią  z  tworzywa  sztucznego  celem  zabezpieczenia  przed 

ścieraniem się uszczelek w czasie eksploatacji sieci.

Trasy przebiegu projektowanych sieci wraz z wspomnianymi powyżej przyłączami kanalizacyjnymi 

przestawiono na planie sytuacyjnym. Natomiast głębokość ułożenia rurociągów sieci i przyłączy oraz ich 

skrzyżowania  z  istniejącym  jak  i  projektowanym  na  tym  obszarze  uzbrojeniem  podziemnym 

zamieszczono na odpowiednich rozwinięciach.

Projektowane w miejscach zmian trasy przebiegu sieci jak i w punktach włączenia do kolektorów 

przyłączy kanalizacyjnych, studzienki kanalizacyjne wykonać z kręgów żelbetowych z betonu klasy min. 

B-45 o średnicy wewnętrznej  dla studzienek o głębokości  do 1,5m d=1000mm. Natomiast  pozostałe  

z kręgów j.w. lecz o średnicy wewnętrznej  d=1200mm. Dolną część każdej z omawianych studzienek 

wykonać stosując monolityczny, żelbetowy element denny z fabrycznie wykonaną kinetą. 

Uwzględniając  przewidywaną  lokalizację  omawianych  studzienek  kanalizacyjnych  w  obszarze 

ciągów pieszych i na terenach zielonych jako element ich przykrycia stosować typowe żelbetowe płyty 

nadstudzienne  montowane  bezpośrednio  na  najwyższym kręgach  studzienek.  Pokrywy nadstudzienne 

wyposażyć  w żeliwne  włazy  okrągłe  o  średnicy  d=600mm klasy  C-250.  Zastosowane  włazy  winny 

posiadać certyfikat zgodności wyrobu z normą PN-EN 124:2000.
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Poziom górnej  powierzchni  włazu w przypadku usytuowania  studzienki  w obszarze  nawierzchni 

utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast na trawnikach, zieleńcach itp., powinien znajdować się 

ponad  terenem.  Odległość  krawędzi  otworu  włazowego od  wewnętrznej  powierzchni  ściany komory 

roboczej studzienki z kręgów żelbetowych, mierzona w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez osie 

włazu i komory, powinna wynosić 10cm. Złącza prefabrykatów żelbetowych użytych do budowy tego 

typu studzienek, łączone na uszczelkę gumową, powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą 

cementową.  o  konsystencji  plastycznej  marki  8MPa.  W  każdej  z  przedmiotowych  studzienek 

zamontować  stopnie  złazowe umieszczone  w dwóch  rzędach.  Odległość  pozioma pomiędzy rzędami 

stopni oraz pionowa pomiędzy poszczególnymi stopniami powinna wynosić 0,3m.

Przejścia rurociągów z rur PCV przez ściany studzienek z kręgów żelbetowych wykonać stosując 

wstawki  studzienkowe  (przejścia  szczelne)  np.  typu  KGF.  Zastosowanie  wstawek  jest  warunkiem 

niezbędnym  dla  uzyskania  pełnej  szczelności  tego  połączenia.  Omawiane  wstawki  winny  stanowić 

integralną część omówionych powyżej monolitycznych elementów dennych studzienek. 

Kinety w elementach dennych studzienek kanalizacyjnych, powinny do wysokości połowy średnicy 

kanału mieć przekrój  poprzeczny zgodny z przekrojem kanału,  a  w górnej  części  – ściany pionowe  

o wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału 

kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek podłużny 

powinny być  dostosowane  do  niwelety  kanału  przed  i  za  studzienką.  Spadek  spocznika  (część  dna 

studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej) powinien wynosić 5% w kierunku kinety.

Zewnętrzne  i  wewnętrzne  powierzchnie  ogółu  studzienek  z  kręgów  żelbetowych  zabezpieczyć 

poprzez ich dwukrotne pomalowanie środkiem bitumicznym np. Bitizolem 2xR + P. 

Przed przystąpieniem do tych prac w przypadku wykonywania ich na zabudowanych w wykopach 

studzienkach należy zabezpieczyć powierzchnie przyłączonych rur kanalizacyjnych z rur PCV poprzez 

ich owinięcie,  przykrycie  folią  lub papierem falistym. Szczegóły wykonania studzienki kanalizacyjnej 

przestawiono na rys. nr 5/S.

W miejscach  skrzyżowań rurociągów  projektowanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  doziemnymi 

kablowymi  liniami  energetycznymi  i  telekomunikacyjnymi  przewody  tych  linii  należy  zabezpieczyć 

zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  stosownymi  osłonami.  Przewidziano  w tym celu  zastosowanie 

dwudzielnych  osłon  z  tworzywa  sztucznego  np.  typu  PS  z  programu  produkcyjnego  firmy  AROT 

POLSKA Sp. z o.o. 

W celu podłączenia  objętych P.B. Architektura hali  sportowej  zewnętrznych rur spustowych wód 

deszczowych z omawianą siecią kanalizacji  deszczowej przewiduje się zastosowanie syfonów Geigera  

o średnicach zgodnych z średnicą wspomnianych rur spustowych. 

Długość projektowanych sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami:

- sieć kanalizacji sanitarnej      L = 29,0m
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- sieć kanalizacji deszczowej   L = 235,9m

Prace  montażowe  przedmiotowych  sieci  wykonać  po  uprzednim  wykonaniu  robót  ziemnych, 

rozpoczynając od miejsc położonych najniżej i postępować z tymi robotami w górę kanału (przeciwnie 

do  kierunku  spadku).  Włączenie  projektowanych  przyłączy  należy  prowadzić  równolegle  z  budową 

zasadniczych kolektorów kanalizacyjnych.

Po  wykonaniu  sieci  należy  poddać  ją  próbie  szczelności  na  eksfiltrację  ścieków  do  gruntu  

i  infiltracji  wód  gruntowych  do  kanału.  Próbę  szczelności  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  

PN-EN  1610,  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  

wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji  montażowej producenta zastosowanych 

rur PCV. Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem 

wszystkich odgałęzień,

- zaleca się przeprowadzenie prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych PVC 

i osobno dla studzienek wykonanych z betonu. Optymalna długość badanego odcinka sieci 

wynosi ok. 50m,

- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinno być obniżone o co 

najmniej 0,5m poniżej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien 

mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki 

niższej, 

- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – nie 

powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie : 

- 30 min. na odcinku o długości do 50m,

- 60 min. na odcinku o długości ponad 50m

- badanie  na  infiltrację  przeprowadzić  jedynie  w  przypadku  występowania  wody  gruntowej 

powyżej  posadowienia  dna  kanału.  Zgodnie  z  instrukcją  montażową  rurociągów  sieci 

kanalizacyjnych  z  rur  PVC  uszczelnienie  złączy  kielichowych  fabrycznymi  uszczelkami 

gumowymi  ma  charakter  uszczelnienia  dwukierunkowego  o  jednakowej  wartości  działania. 

Toteż  uzyskanie  pozytywnego  wyniku  przeprowadzonej  wcześniej  próby  na  eksfiltrację 

zabezpiecza rurociągi sieci przed infiltracją. Proponuje się zatem przeprowadzenie w przypadku 

kolektorów z rur PVC próby na infiltrację wyłącznie na życzenie Inwestora. 

- badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału 

jej na odcinki co wiąże się z przerwaniem odwodnienia wykopów. 

Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez  wykonawcę, 

inspektora  nadzoru inwestycyjnego i  użytkownika.  Po uzyskaniu pozytywnych  wyników omawianych 
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prób badany odcinek sieci należy zainwentaryzować geodezyjnie na następnie jej rurociągi należy zsypać 

prowadząc całość tych prac zgodnie z wytycznymi pkt. 5.0. Po zasypaniu dokonać sprawdzenia stopnia 

deformacji rurociągów sieci. Dopuszczalne odkształcenie rurociągów z rur PCV układanych w gruncie 

wynosi maksymalnie 3-4%.

7.0. Podciśnieniowa kanalizacja sanitarna

Dla odprowadzania całości ujętych kolektorami grawitacyjnymi ścieków sanitarnych z budynku hali 

sportowej  przewiduje  się  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  

i  Mieszkaniowej  zastosowanie  dwóch  indywidualnych  studzienek  podciśnieniowych  typu  97-65. 

Współpracować one będą poprzez układ projektowanych podciśnieniowych przyłączy kanalizacyjnych  

z istniejącą siecią kanalizacji podciśnieniowowej d=160mm. 

Szczegółową  lokalizację  omawianych  studzienek  jak  i  trasy  przebiegu  przyłączy  kanalizacji 

podciśnieniowej przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Elementami  składowymi  każdej  z  zastosowanych  studzienek  podciśnieniowych  typu  97-65 

przeznaczonych  do  zabudowy  w  terenie  nieutwardzonym  (wersja  nieprzejazdowa)  są  następujące 

zespoły: 

- korpus studzienki z warstwą izolującą poz. 4, 

- zawór zasysającym ze sterowaniem poz 3, 

- urządzenie do odcięcia obiektu obsługiwanego poz. 1 

- kolano gumowe z wężem napowietrzającym poz. 6. 

- części połączeniowe studzienki składające się z kolana gumowego do podłączenia 

  podciśnieniowego przyłącza kanalizacyjnego poz. 8, części dolnej studzienki poz. 9, 

  rur ciśnieniowych z PVC poz. 12, poz. 13

- zbiorcza rura ściekowa składająca się z przestrzeni spiętrzenia poz. 5, odgałęzienia

         poz. 10, 11 oraz rury połączeniowej poz. 15

       - pokrywa szczelna z tworzywa sztucznego z zamknięciem poz. 17.

Montażu każdej ze studzienek dokonuje się na placu budowy z dostarczonych, należących do niej 

części.  Elementy  oznaczone  jako  poz.  12,  13  stanowiące  rury  PCV  odpowiednio  d=50mm  PN10  

i d=63mm PN10 łączone metodą klejenia oraz poz. 15 - rura kanalizacyjna kielichowa PCV d=200mm 

winny  być  dostarczone  przez  wykonawcę  robót.  Szczegółową  budowę  omawianego  tu  elementu 

przedstawiono na rys. nr 6/S.

Studzienki  należy  zabudować  w  grunt  w  taki  sposób  aby  ich  górna  krawędź  wystawała  na  

6-10cm  z  ziemi.  Jednocześnie  rura  dopływowa  do  studzienki  stanowiąca  odcinek  grawitacyjnego 

kolektora sanitarnego ułożona winna być na głębokości nie przekraczającej 1,5m licząc od powierzchni 

terenu.  Podziemna  część  korpusu  studzienki  powinna  zostać  zamontowana  na  warstwie  żwiru 

przepuszczającego  wodę  i  być  nim  otoczona  aby  można  było  odprowadzić  ewentualną  wodę 
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kondensacyjną  lub  powierzchniową.  Dodatkowo  wokół  każdej  ze  studzienek  na  jej  pierścieniowym 

kołnierzu  znajdującym  się  na  poziomie  poniżej  poziomu  terenu  należy wykonać  opaskę  betonową  

o szerokości około 20-30cm. Celem ochrony wystającego ponad teren korpusu studzienki i jej pokrywy 

zaleca się zabezpieczenie poprzez ich otoczenie murkiem lub inną osłoną tego typu.

Współpracujące z omówionymi powyżej studzienkami rurociągi przyłączy projektuje się  wykonać 

z polietylenowych rur systemu ciśnieniowego PE100 dzxg=90x5,4mm szeregu SDR17 o nominalnym 

ciśnieniu  roboczym  PN10  przeznaczonych  do  budowy  ciśnieniowych  systemów  kanalizacyjnych  

np. pochodzących z oferty handlowej firmy WAVIN METALPLAST Buk. Zastosowane rury i kształtki 

PE, te ostatnie wyłącznie sytemu PE100, winny być zgodne z PN-EN 13244 i posiadać aprobatę IBDiM. 

Wzajemne połączenie między sobą odcinków rurociągów przyłączy jak i zabudowanych na nim kształtek 

wykonać wyłącznie za pomocą złączek i kształtek zgrzewanych elektrooporowo.

Włączenie  każdego  z  obu  rurociągów  przyłączy  do  istniejącego  rurociągu  sieci  kanalizacji 

podciśnieniowej  (pkt.  WP1  i  WP2)  wykonać  wykorzystując  w  tym  celu  systemowe  trójniki 

przedstawione  na rys. nr 7/S. Producentem zaproponowanych studzienek podciśnieniowych jak i  w/w 

trójników  połączeniowych  jest  firma  ROEDIGER  a  jej  przedstawicielem  handlowym  firma

EUROCOMA Sp. z o.o.  Poznań. Rurociągi  przyłączy prowadzić ze spadkiem w kierunku rurociągu  

sieci  podciśnieniowej  z zachowaniem ogólnych zasad dotyczących rurociągów z rur  PE układanych  

w gruncie a podanych w pkt. 5.0. Projektowaną głębokość ułożenia rurociągów omawianych przyłączy 

kanalizacji podciśnieniowej przedstawiono na rys. nr 2/S.

Długość projektowanych przyłączy podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej  L= 34,5 + 14,8 = 49,3m. 

Po  wykonaniu  całości  przyłączy  należy  poddać  je  badaniom  szczelności.  Zgodnie  

z  wytycznymi  ATV-A-116/DK  628.2:628.143-98/1992  badane  przyłącze  podciśnieniowego  systemu 

kanalizacyjnego  można  uznać  za  szczelne  jeżeli  wytworzone  w  nim  podciśnienie  

w wysokości co najmniej 0,7 bar nie obniży się o więcej niż 10% w ciągu trwającej 1 godzinę próby. 

Po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  przedmiotowej  próby  rurociągi  przyłączy  należy  zasypać 

układając jednocześnie nad nimi taśmę znacznikową z tworzywa sztucznego z wprasowaną w nią taśmą 

stalową  kwasoodporną,  niezbędną  dla  późniejszego  odtworzenia  trasy  ich  przebiegu  

w terenie przy wykorzystaniu urządzeń radiodetekcyjnych. Końcówki taśmy powinny być wyprowadzone 

do powierzchni ziemi z zakończeniem w typowych skrzynkach żeliwnych do armatury odcinającej, celem 

zapewnienia późniejszego podłączenia do nich generatora urządzenia lokalizacyjnego.

8.0. Przyłącze wodociągowe

Projektowane  przyłącze  wodociągowe  zasilające  w  wodę  instalację  wodociągową  budynku  hali 

sportowej przewiduje się wykonać z polietylenowych rur sytemu ciśnieniowego PE100 dzxg=90x5,4mm 

szeregu SDR17 o nominalnym ciśnieniu roboczym PN10. Podłączenie rurociągu przyłącza do rurociągu 
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istniejącej  sieci  wodociągowej  PE  d=110mm  przewiduje  się  wykonać  za  pomocą  zgrzewanego 

elektrooporowo  odgałęzienia  siodłowego  SATURN  d/d=110/90mm.  Wzajemne  połączenia 

poszczególnych odcinków rur użytych do budowy przyłącza wykonać metodą zgrzewania doczołowego. 

Wzajemne  połączenie  między  sobą  odcinków  rurociągu  przyłącza  jak  i  zabudowanych  na  nim 

kształtek  wykonać  wyłącznie  za  pomocą  złączek  i  kształtek  zgrzewanych  elektrooporowo.  Jedynie 

połączenie rurociągu przyłącza w budynku hali (przed układem pomiarowym) przewiduje się wykonać 

przy  wykorzystaniu  złączek  samozaciskowych  skręcanych  ręcznie  np.  typu  POLYRAC  lub 

równoważnych. Trasę przebiegu rurociągu przyłącza przedstawiono na planie sytuacyjnym. W miejscu 

zmiany kierunku prowadzenia polietylenowego rurociągu omawianego przyłącza oznaczonego na planie 

sytuacyjnym  jako  Z1  należy  dążyć  do  zachowania  naturalnego  zagęszczenia  gruntu  rodzimego  (nie 

stosuje  się  w  przypadku  wykonanych  z  tego  rodzaju  materiału  rurociągów,  bloków  oporowych).  

W przypadkach naruszenia gruntu należy wykonać jego zagęszczenie w rejonie załamania do co najmniej 

95% zmodyfikowanej wartości Proctora. W sytuacji  gdy wykop zostanie wykonany za głęboko należy 

zastosować wzmocnienie wykopu zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej o grubości 0,20m (po 

zagęszczeniu).

W miejscach skrzyżowań projektowanego przyłącza z projektowanym uzbrojeniem podziemnym,  

przeszkodą  terenową  (przejście  poprzeczne  przez  drogę)  jak  i  w  miejscu  przejścia  pod  ławą 

fundamentową budynku  hali  rurę  przewodową przyłącza  umieścić  w rurze  ochronnej.  Jednocześnie  

w miejscu skrzyżowania omawianego rurociągu z doziemnymi kablowymi liniami energetycznymi ich 

przewody tych  linii  należy zabezpieczyć  zgodnie  z obowiązującymi  normami,  stosownymi  osłonami. 

Przewiduje  się  w tym celu  zastosowanie  dwudzielnych  osłon  z  tworzywa  sztucznego  np.  typu  PS  

z programu produkcyjnego firmy AROT POLSKA Sp. z o.o.

Ogół  tych  miejsc  w  których  projektuje  się  zastosowanie  rur  ochronnych  oznaczono  na  planie 

sytuacyjnym. Dodatkowo wyłącznie na rozwinięciu przedmiotowego przyłącza zamieszczono informacje 

dotyczące  typu  i  wielkości  zastosowanych  rur  ochronnych  jak  i  typu  oraz  ilości  montowanych  na 

prowadzonych w tych rurach rurociągach przewodowych, płóz ślizgowych z tworzywa sztucznego. Płozy 

te zapewniają osiowe umieszczenie rurociągów sieci w rurach ochronnych. Do zamknięcia końców rur 

ochronnych zastosować wykonane z EPDM manszety do przepustów. Dystrybutorem zaproponowanych 

płóz i manszet z EPDM jest firma INTEGRA Sp. z o.o Gliwice.

Na  rurociągu  przyłącza,  bezpośrednio  za  miejscem  jego  wpięcia  do  zasilającej  go  sieci 

wodociągowej  projektuje  się  montaż  armatury odcinającej.  Przewiduje  się  w tym celu  zastosowanie 

miękkouszczelniającej zasuwy klinowej z kielichami wciskowymi dla rur PE nr kat. 404E2 system 2000 

lub równoważnej. Zasuwę wyposażyć w drążek sterowniczy zakończony w żeliwnej skrzynce ulicznej. 

Zaleca się zastosowanie teleskopowego przedłużenia wrzeciona zasuwy. Skrzynkę żeliwną zabudować 

trwale  w  terenie  poprzez  jej  obetonowanie.  Producentem  zaproponowanej  armatury  jest  Fabryka 

Armatury Hawle Sp. z o.o. Koziegłowy. 
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W  celu  zabezpieczenia  rurociągu  przyłącza  przed  przenoszeniem  sił  wywołanych  ciężarem 

omawianej armatury odcinającej, zasuwę montować przy wykorzystaniu wykonanego na placu budowy 

bloku  betonowego  w postaci  korytka.  Element  ten  winien  być  dodatkowo  zabezpieczony w sposób 

odpowiedni do rodzaju i stopnia agresywności środowiska gruntowego. 

W celu zapewnienia pomiaru zużycia wody dostarczanej omawianej przyłączem w pomieszczeniu 

technicznym  budynku  hali  sportowej  przewiduje  się  montaż  układu  pomiarowego  wyposażonego  

w wodomierz sprzężony typu MWN/JS 50/2,5-S dn=50mm. Szczegółową charakterystykę tego elementu 

pomiarowego zamieszczono w pkt.11.4. Wysokość montażu układu pomiarowego 0,4 – 1.0m, licząc od 

poziomu posadzki  w/w pomieszczenia.  Z uwagi na masę wodomierza  urządzenie  to montować przy 

wykorzystaniu  wsporników  osadzanych  w  posadzce  lub  w  ścianie  pomieszczenia  technicznego.  

Przed  i  za  wodomierzem z zachowaniem odcinków prostych  wynoszących  odpowiednio  5dn i  3dn 

(dn – średnica nominalna wodomierza) zamontować armaturę odcinająca do wody zimnej. Dodatkowo za 

zestawem  wodomierzowym  przyłącza  (licząc  zgodnie  z  kierunkiem  przepływu)  a  przed  pierwszym 

punktem czerpalnym instalacji  wewnętrznej  budynku  hali  zamontować  zgodnie  z  PN-EN-1717:2003 

antyskażeniowy zawór zwrotny typ EA245 dn=65mm. 

Długość projektowanego przyłącza wodociągowego L= 30,8m. 

Po wykonaniu przyłącza jego rurociąg należy przepłukać a następnie poddać ciśnieniowej  próbie 

szczelności prowadzonej z zachowaniem następujących zasad :

- odcinki rur między ich połączeniami  winny być zasypane z zagęszczeniem gruntu a próba

         może odbywać się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

       - maksymalna temperatura wody użytej do próby może wynosić 20 ˚C.

       – napełnienia przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu stanu połączeń,

       - po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu przyłącza należy go pozostawić na

         co najmniej 12 godzin celem ustabilizowania się temperatury,

       - ciśnienie próbne  p=1,0 MPa,

       - po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać około 2 godziny

         celem jego ustabilizowania,

       - minimalny czas trwania próby-30 minut,

        - po zakończeniu próby ciśnieniowej, należy zmniejszyć wartość ciśnienia w sposób

         kontrolowany aż do całkowitego opróżnienia przewodu.

Wynik próby można uznać za pozytywny jeżeli podczas jej trwania nie wystąpił dający się zmierzyć 

spadek ciśnienia.  Po uzyskaniu  pozytywnego wyniku przedmiotowej  próby rurociąg  przyłącza  należy 

zasypać  układając  jednocześnie  nad  nim na  wysokości  0,3m licząc  od  górnej  jego  krawędzi  taśmę 

znacznikową  z  tworzywa  sztucznego  w  kolorze  niebieskim  z  wprasowaną  w  nią  taśmą  metalową. 
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Końcówki  taśmy  powinny  być  wyprowadzone  do  powierzchni  ziemi  z  zakończeniem  w  typowych 

skrzynkach żeliwnych do armatury odcinającej,  celem zapewnienia późniejszego podłączenia  do nich 

generatora urządzenia lokalizacyjnego.

Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji  należy je  ponownie przepłukać i  w razie konieczności 

poddać  stosownej  dezynfekcji  celem zapewnienia  dostarczanej  jego rurociągiem wodzie,  właściwych 

parametrów sanitarno-higienicznych.

9.0. Wpływ projektowanych sieci wod - kan na środowisko i wymagania
       dotyczące ochrony środowiska

Roboty  ziemne  związane  z  budową  przedmiotowego  obiektu  budowlanego  będą  robotami  

o minimalnym stopniu  zagrożenia  dla  zmiany warunków gruntowo-wodnych  w przypowierzchniowej 

strefie  terenu.  W  przypadku  wystąpienia  wysokiego  stanu  wody  gruntowej  w  niektórych  rejonach 

obszaru lokalizacji  omawianego zamierzenia należy liczyć się z koniecznością odwodnienia wykopów. 

Uwzględniając  wyniki  badań  geotechnicznych  na  rozpatrywanym  terenie  roboty  odwodnieniowe 

prowadzone  będą  metodą  powierzchniową  jak  i  z  wykorzystaniem  metody  przewidującej 

wypompowywanie wody z wykopu, po uprzednim ułożeniu pod strefą kanałową, drenażu poziomego  

w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych. W celu minimalizacji wpływu 

na  miejscową  roślinność  robót  odwodnieniowych  drzewa  które  znajdują  się  bliskim  sąsiedztwie 

wykopów  objętych  odwodnieniem  wymagać  będą  w  okresie  ich  wegetacji  (kwiecień  –  wrzesień) 

podlewania.  Zagadnienie  to  nabiera  szczególnego  znaczenia  w  okresach  małej  ilości  opadów 

atmosferycznych.  Jednorazowa  dawka  wody  nie  powinna  być  niższa  niż  20mm  słupa  wody  na 

powierzchni w zasięgu korony każdego z drzew przewidzianych do ochrony, w każdym tygodniu suszy, 

w  okresie  wegetacyjnym  w  trakcie  realizacji  odwodnienia.  Do  podlewania  wykorzystać  wodę  

z odwodnienia. 

Roboty  budowlane  związane  z  realizacją  omawianego  zamierzenia  nie  spowodują  konieczności 

usunięcia  drzew.  Jednakże  roboty  ziemne  wykonywane  w  sąsiedztwie  istniejących  drzew  należy 

wykonać ręcznie aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego. 

Urobek  z  wykopów  przeznaczony  do  ich  zasypania  po  wykonaniu  sieci  składowany  będzie  w 

pobliżu  aby  nie  generować  uciążliwości  powodowanej,  dodatkowym  ruchem  komunikacyjnym  na 

drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni  jezdni.  Wykopy prowadzone będą w taki sposób 

aby  warstwa  urodzajna  gleby  była  zdejmowana  oddzielnie  i  odkładana  do  wykorzystania  przy 

rekultywacji  terenów nieutwardzonych  po zakończeniu robot.  Podglebie  i  głębsze warstwy odkładane 

będą na oddzielnych pryzmach. Podany sposób postępowania zachowany winien być na całym obszarze 

planowanej inwestycji, stosownie do istniejącego sposobu zagospodarowania terenu.

Rozwiązania  projektowe  uwzględniające  minimalizację  oddziaływania  negatywnego  przejść 

sieciami kanalizacyjnymi pod i wzdłuż dróg uzgodniono z właścicielami dróg.
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Projekt organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych w obrębie dróg stanowi odrębne 

opracowanie i będzie uzgodniony z właściwymi zarządcami dróg.

Rozwiązania projektowe w zakresie skrzyżowań projektowanych sieci kanalizacyjnych z istniejącą 

infrastrukturą techniczną nie przewiduje konieczności zajęcia dodatkowych terenów poza wynikającymi 

standardowo z budowy sieci. Równocześnie omawiane rozwiązania nie będą implikowały dodatkowego 

poza  opisanym wcześniej  czasowego  obniżenia  zwierciadła  wód  gruntowych.  Ogół  przedmiotowych 

skrzyżowań uzgodniono z odpowiednimi właścicielami sieci.

Wspomniane powyżej uzgodnienia załączono do przedmiotowego opracowania.

W  trakcie  realizacji  rozpatrywanego  zamierzenia  nie  przewiduje  się  powstania  istotnych  ilości 

odpadów. Postępowanie  z nimi będzie  zgodne z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001r.  o odpadach  

(Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Nadmiar urobku z wykopów nie wykorzystany do ukształtowania 

terenu w pasie roboczym wykonywanych robót będzie zagospodarowany zgodnie z informacją złożoną 

do właściwego organu przez wytwórcę tego odpadu tj. wykonawcę robót. 

Odpady z podgrup 17.01, 17.02, 17.03 stanowiące  odpady materiałów i elementów budowlanych 

oraz  infrastruktury  drogowej,  odpady  tworzyw  sztucznych  jak  i  materiałów  izolacyjnych  będące 

odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się odwozić na wskazane 

przez  Inwestora  najbliższe  składowisko  odpadów.  Zagospodarowanie  części  gruzu  asfaltowego 

przewidywać  będzie  także  jego  przerób  wtórny  przez  firmy  zajmujące  się  budową  i  remontami 

nawierzchni  drogowych.  Dokładną  ilość  odpadów  określają  przedmiary  robót  stanowiące  odrębne 

opracowanie.

Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i w przypadku omawianych odpadów budowlanych 

na ich wytwórcy tj. wykonawcy robót, ciąży obowiązek złożenia informacji o sposobach gospodarowania 

tymi odpadami. Wykonawca robót winien jeszcze przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela 

składowiska na przyjęcie omawianych odpadów.

Emisja  zanieczyszczeń gazowo-pyłowych  jak  i  hałasu  na  etapie  realizacji  przedmiotowych  sieci 

wod-kan nie będzie odbiegać wielkościami jak i jakością od podobnych inwestycji tego typu. Jej wpływ 

na  stan  środowiska  i  zasięg  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń  będzie  miał  charakter  wyłącznie 

lokalny. Czas trwania tej emisji będzie ograniczony wyłącznie do trwania robót budowlanych. Natomiast 

na  etapie  eksploatacji  projektowanej  kanalizacji  należy się  liczyć  jedynie  z emisją  niewielkiej  ilości 

aerozoli  i  zapachów.  Będzie  ona  ograniczona  do  przestrzeni  kolektorów  ściekowych.  Jednocześnie 

emisja  hałasu  wywołanego  pracą  urządzeń  systemu  kanalizacji  podciśnieniowej  ograniczona  będzie 

wyłącznie do komór studzienek podciśnieniowych 
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10.0. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz : 

      - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 

         Instalacje sanitarne i przemysłowe,

      - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

        wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,

      - Instrukcjami montażowymi rurociągów z PCV, PE układanych w gruncie wydanych przez 

         producentów zastosowanych w/w materiałów

      - Wytycznymi producenta elementów kanalizacji podciśnieniowej systemu ROEVAC 

         firmy ROEDIGER GmbH

      - PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

      - PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

      - PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

                                     pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, kontrola 

                                     jakości

      - PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

                                       i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

      - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 

        przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, poz. 1139 : 2003),

      - PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach 

                                    wodociągowych

      - PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu

      - PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

                                      wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających 

                                      zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

      - PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych Norma SEP N SEP-E-004 

         Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

      - Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 02.09.1997r. w spawie warunków, jakim powinny 

         odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub 

         gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia (MP Nr. 59, poz. 567 : 1997)

      - uzgodnieniami z zakładami branżowymi dołączonymi do niniejszego projektu. 

Opracowanie  niniejsze  nie  obejmuje  projektu  organizacji  ruchu  drogowego  na  czas  budowy 

przedmiotowych sieci wod - kan.
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Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych należy zapoznać się z treścią załączonych do 

niniejszego  opracowania  uzgodnień  a  następnie  wytyczyć  w terenie  trasy przebiegu  projektowanych 

sieci.  W przypadku natrafienia  podczas  prowadzenia  robót  na  nie  naniesione  na planie  sytuacyjnym 

uzbrojenie podziemne należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie jego właściciela oraz pracownię 

projektową i pod ich nadzorem po uzyskaniu stosownych uzgodnień wykonać skrzyżowanie. O terminie 

przystąpienia  do wykonania  prac budowlanych należy powiadomić wszystkich  użytkowników obcych 

sieci znajdujących się w rejonie inwestycji, uzgadniając warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich 

przebiegiem. O rozpoczęciu tych robót  należy równocześnie  powiadomić właścicieli  terenów którymi 

przebiegać będą rurociągi przedmiotowej sieci. 

Przewody projektowanych sieci wykonane z PCV można montować przy temperaturze otoczenia od 

0°C do 30°C jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność  tego materiału  w niskich temperaturach 

zaleca  się  prowadzenia  prac  montażowych  w temperaturze  nie  niższej  niż  5°C. Układanie  i  łączenie 

rurociągów z rur z PE w temperaturach niższych od 0°C jest możliwe, lecz nie zalecane. W przypadku 

konieczności  zgrzewania  rur  PE  w  niskich  temperaturach  należy  okryć  stanowisko  do  zgrzewania 

namiotem.  W  tych  temperaturach  bardzo  trudne  jest  jednak  zachowanie  wszystkich  omówionych  

w pkt. 5.0. wymagań związanych z prawidłowym obsypaniem rur i jego zagęszczeniem.

Po  zakończeniu  prac  budowlanych  należy  przekazać  użytkownikowi  komplet  dokumentacji 

powykonawczej wraz z pomiarami geodezyjnymi (przebieg rurociągów sieci, ich średnica, spadki, rzędne 

posadowienia oraz lokalizacja pozostałych obiektów stanowiących elementy składowe przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego).

                                                                                                            Opracował  

                                                                                                 mgr inż. Andrzej Lewandowski
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11.0. Obliczenia
11.1. Bilans zapotrzebowania wody
11.1.1. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb sanitarno-higienicznych

- obliczeniowa ilość osób 3 grupy po 28 osób/lekcję, zajęcia

- liczba lekcji/zajęć w skali doby 8

- obliczeniowa liczba osób korzystających z natrysków n1=376osób

- obliczeniowa liczba osób korzystających z umywalek n2=296osób

- jednostkowe zapotrzebowanie wody przy korzystaniu z natrysku qjn1=60dm3/os

- jednostkowe zapotrzebowanie wody przy korzystaniu z umywalki qjn2=30dm3/os

Qdśr = n1 x qjn1 + n2 x qjn2 = 376x60 + 296x30 = 31440dm3/d = 31,44m3/d

Qdmax = Qdśr x Nd =  31,44 x 1,3 = 40,87m3/d

Qhmax = 
24
maxQd  x Nh = 

24
87,40  x 3,0 = 5,11 m3/h

11.1.2. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb wewnętrznej instalacji p.poż.

Zgodnie z Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U Nr 80, poz. 563) w budynku 

hali  sportowej  (budynek  niski,  kategoria  zagrożenia  ZLI)  przewiduje  się  zastosowanie  hydrantów  

p.poż HP25. Uwzględniając jednoczesna pracę dwóch hydrantów obliczeniowe zapotrzebowanie wody 

dla wewnętrznego gaszenia pożaru wynosi qwp.poż=2x1,0dm3/s = 2,0dm3/s = 7,20m3/h

11.2. Bilans wód opadowych 

     q = Ψ x A x 
10000
I

       gdzie : Ψ – współczynnik spływu(połać dachowa o nachyleniu powyżej 15˚ - Ψ = 1,0)

                  A – powierzchnia zlewni m2 (połać dachowa hali sportowej) F = 2375m2

                   I – miarodajne natężenie deszczu (przyjęto I = 150 l/s x ha)

           q = 1,0 x 2375 x 
10000
150  = 35,62 l/s

Zrzut wód kanał PVC d=200x5,9mm spadek 2%, wypełnienie 67,2%, prędkość 1,79m/s 
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11.3. Bilans ścieków sanitarnych

Qdśr = 31,44m3/d

Qdmax = 40,87m3/d

Qhmax =  5,11 m3/h

11.4. Dobór wodomierza

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

a) potrzeby sanitarno-higieniczne 

    qw1 = 2 x qwz = 2 x 7,85 = 15,7dm3/s = 56,52m3/h  

(Uwaga: Obliczeniowy sekundowy przepływ wody w instalacji wody zimnej 
                      wg odrębnego opracowania P.B. Instalacji wod-kan w budynku hali sportowej)

b) potrzeby p.poż

    qw2 = 2 x qwp.poż = 2 x 2,0 = 4,0dm3/s = 14,40m3/h 

Przyjęto wodomierz sprzężony o następującej charakterystyce:

- typ MWN/JS 50/2,5-S
- średnica nominalna dn=50mm
- nominalny strumień objętości qp=15m3/h

- maksymalny strumień objętości qs=70m3/h

- maksymalny roboczy strumień objętości 35m3/h
- pośredni strumień objętości qt=3m3/h

- minimalny strumień objętości qmin=0,05m3/h

- próg rozruchu 0,015m3/h
- masa 17,6kg 
- opór przepływu dla warunków obliczeniowych q=7,85dm3/s   ∆p=4,0mH2O 
Producent: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Poznań
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