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Oświadczenie

Oświadczamy, Ŝe projekt budowlany pn. „Projekt budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Śliwinie gmina Rewal dz. nr 153/2 część : Przyłacza wody i kanalizacji”
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAŁ:  mgr inŜ. Katarzyna Dekert
                                  upr. nr 69/Sz/94

SPRAWDZIŁ:  mgr inŜ. Magdalena Sukiennik
                                        upr. nr 65/Sz/90
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SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Profil przyłącza wody 1:500/100
3. Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej 1:500/100

Zał. 1 Studnia wodomierzowa
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I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą  opracowania są:
� Zlecenie inwestora
� „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” .
� Warunki techniczne przyłączenia do  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydane przez  Wodociągi Rewal spółka z

o.o. w Pobierowie.
� Aktualny plan sytuacyjny.
� Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu.
� Projekt budowlany budynku.
� Aktualne normy i wytyczne.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

               Celem opracowania jest projekt budowlany przyłączy wody i kanalizacji dla projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Śliwinie gmina Rewal 152/3.
 Inwestorem jest firma  Urząd Gminy Rewal  z siedzibą w Rewalu ul. Mickiewicza 19.

Zakres projektu obejmuje :
• Przyłącze wody
• Przyłącze kanalizacji sanitarnej
 
 3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.
 
 3.1. Przyłącze wody.
 
Zapotrzebowanie na zimną wodę :

ilość mieszkańców : 50

Qśr.d =50 x 160 *0,001 = 8,00 m3/d
Qmaxd = 12,00 m3/d
Qmax h=   0,80 m3/h
qs=2,32 l/s=8,34 m3/h
qppoz =20,0l/s

DOBÓR WODOMIERZA

Przyjęto wodomierz skrzydełkowy qn=6,00 m3/h – umieszczony w studni wodomierzowej

 Zaprojektowano włączenie do istniejącego w ulicy Sportowej wodociągu PCV110 .
Włączenie poprzez opaskę do nawiercania rur PCV typ HAKU .+ zasuwa do przyłączy domowych dn50.
 Przyłącze  wody wykonać z rur PE de63 PN80 klasy ciśnienia PN10 = 10 bar łączonych za pomocą złączek łączonych
mufami elektrooporowymi np. produkcji Pipe Life lub Wavin.
 
  Na przyłączu zaprojektowano studnie wodomierzową  polimerbetonowa o średnicy 1500mm i wysokości 2,0.m . Przyjęto
wodomierz produkcji Metron typ JS dn32 ( Qn=6,0 m3/h).
  W studni za zestawem wodomierzowym  ( zał.1) zamontować zawór antyskaŜeniowy klasy BA dn50. Przyjęto zawór
produkcji Danfoss  typ BA2760 dn50.
 
 Dodatkowo zaprojektowano montaŜ na sieci wodociągowej hydrantu p.poŜ. . Przyjęto hydrant nadziemny dn80. . Włączenie
do wodociągu przy pomocy opaski do nawiercania rur PCV z odejściem kołnierzowym typ Haku , trójnika kołnierzowego
Ŝeliwnego redukcyjnego 100/80/100 i zasuwy kołnierzowej krótkiej dn80.

3.1.1.Technologia i warunki techniczne wykonywania robót.

Przy przejściu rurociągu w budynku z PE na stal montować złączki PE/stal. Przewód układać ze spadkiem minimalnym 0.3
%. Przejście pod fundamentem w rurze osłonowej. Przejścia przez posadzkę wykonać szczelnie  w tulei mechanicznej.
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Wykopy ręczne o ścianach pionowych umocnionych, na odkład. Zasypywanie wykopów ręczne po  odpowiednim
mechanicznym  zagęszczeniu zasypki. Szerokość dna wykopu 80 cm, a w miejscach połączeń 100 cm. Całość robót
ziemnych prowadzić zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne".
Rurociąg ułoŜyć na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Następnie wykonać obsypkę z piasku do wysokości 20 cm nad wierzch
rury. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami gr.15-20 cm wykorzystując dobrze rozdrobniony grunt rodzimy. Na wysokości 20
cm nad rurą ułoŜyć taśmę informacyjno-ostrzegawczą z PCV -Cu. Minimalne przykrycie rurociągu powinno wynosić 1,40 m
nad wierzch rury.

Próbę ciśnieniową na szczelność wykonać zgodnie z normą BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcją montaŜową
układania w gruncie rurociągów z  PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. NaleŜy spełnić następujące warunki :

-podczas próby złącza i armatura muszą być odkryte.
-odcinki proste między złączami powinny być przysypane i zagęszczone ( próba moŜe  odbyć się

najwcześniej w 48 godz. od zasypania).
-maksymalna temperatura wodociągu 20°C
-napełnianie wodociągu musi odbywać się powoli
-ciśnienie próby = 1.5 ciśnienia roboczego (min. 10 mH2O)
-po zakończeniu próby ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany
-po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu wodociągu naleŜy pozostawić go na kilka godzin dla

ustabilizowania
Z przeprowadzonej próby szczelności sporządzić protokół. Przed zasypaniem przyłącze zgłosić do odbioru. Przed
oddaniem do eksploatacji przyłącza przepłukać i zdezynfekować .

 Zestawienie wody
 lp  wyszczególnienie  średnica  producent  ilość
 1  Opaska do nawiercania rur PCV typ HAKU – odejście

gwintowane
 +Złącze do rur PE63

 110/dn50  Hawle  1 kpl

 2  Zasuwa do przyłączy domowych
 + teleskopowe przedłuŜenie wrzeciona
 + skrzynka uliczna do zasuw

 50  Hawle  1 kpl

 3  Rura PE80  De63  Pipe life  Wg obmiaru
 4  Mufa elektrooporowa do zgrzewania rur PE  De63  Pipe life  3 kpl
 5 Zasuwa kołnierzowa (długa) typu E  (Ŝeliwo GGG400)

+ teleskopowe przedłuŜenie wrzeciona zasuwy
+ skrzynka uliczna do zasuw

80 Hawle 1 kpl

 6 Prostka Ŝeliwna   wewnętrznie emaliowana l=500mm
(Ŝeliwo GGG400)

80 Hawle 1 kpl

 7 Kolano Ŝeliwne emaliowane ze stopą DN 80 Hawle 1 kpl
 8 Hydrant nadziemny Hawle DN 80 Hawle 1 kpl
 9  Opaska do nawiercania rur PCV typ HAKU – odejście

kołnierzowe
 110/dn80  Hawle  1 kpl

 10 Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza Cu Wg obmiaru

3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Ilość ścieków sanitarnych:
Przyjęto jako 100% zapotrzebowania wody dla celów socjalno-bytowych .

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej w ulicy Kamieńskiej. Włączenie dokanalizacji poprzez
wybudowanie na kanale studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych

 Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej
produkcji Wavin o średnicy 160 oraz sztywności obwodowej min. 8 kN/m2 – ścianka rur lita. Łączenie rur za pomocą
uszczelki gumowej.

Uzbrojenie kanału stanowić będą studzienki kanalizacyjne betonowe typ BS d=1000mm.
Studnie przykryte włazami typu :
- lekkiego do 25T. ( w terenach zielonych)
- cięŜkiego kl. D40T. ( w drogach i chodnikach)
- pokrywy na studniach oŜebrowane.
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3.2.1.Technologia i warunki techniczne wykonywania robót.
 

 Przyjęto wykopy wykonywać ręcznie i mechanicznie ( 50%) na odkład o ścianach pionowych z umocnieniem. Obudowa
ścian winna być rozparta. Rury układać w wykopie suchym na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Rury przykryć obsypką z
piasku o grubości 20 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopów przy odpowiednim zagęszczeniu gruntu  wg PN-68/B-
06050 i BN-72/8932-01 uwzględniając wytyczne zawarte w instrukcji montaŜu rur PCV firmy Wavin.
 Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 „ Roboty ziemne -wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i
kanalizacyjne”.
 Szerokość wykopów liniowych dla kanałów z rur do φ200  do 1.20 m. Kanały układać w górę tj od studzienki najniŜej
połoŜonej. Jest to warunkiem prawidłowego wykonania połączeń i uzyskania wymaganej szczelności kanału. Odbiór
techniczny kanałów wg PN-84/B-10735 „ przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze”.
 
4. Odwodnienie wykopów na czas budowy.

 Przy istniejących warunkach gruntowo-wodnych nie będzie konieczne odwadnianie wykopów dla wykonania
instalacji i przyłączy. Konieczne moŜe być krótkotrwałe odwodnienie wykopów pod zbiorniki p.poŜ. i separatory -
odwodnienie na czas ich posadawiania na dnie wykopu. W razie konieczności przyjęto odwadnianie wykopu igłofiltrami.
Zakłada się odwadnianie wykopu odcinkami o długości ok.50 m NaleŜy zastosować instalację igłofiltrową  typu IgE-81,
zawierającą w zestawie50 szt. igłofiltrów PE φ32 z filtrem siatkowym o długości 0.6 m oraz agregat 2-pompowy AI-81 o
parametrach :
 

wydajność  Qwmax 87 m3/h
wydajność  Qpmax 34 m3/h
Max podciśnienie 9.5 mH2O
wysokość tłoczenia 20 mH2O
Moc agregatu 9.5 Kw

 
 Odprowadzanie wody z igłofiltrów przewidziano do systemu rozsączania lub wywóz beczkowozami.
 UWAGA:
 Odwodnienie naleŜy prowadzić w okresie suchym przy niskim poziomie wód gruntowych. Prace

odwodnieniowe naleŜy prowadzić jak najkrócej .
 Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów powinien być skorygowany w trakcie wykonywania robót i rozliczony w oparciu o
faktycznie istniejące warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
 
5.Uwagi ogólne i końcowe.

� Zasuwy i hydrant oznakować trwale tabliczką na ogrodzeniu lub ścianie budynku.
� Instalacje wykonane z PE oznakować taśma magnetyczną,
� Całość robót wykonać zgodnie instrukcja montaŜowa producenta rurociągów i armatury, normami i

przepisami B.H.P.
� w razie konieczności podejmowania decyzji nie objętych niniejszym opracowaniem naleŜy porozumieć się z

projektantem wykonującym dokumentację.
� w przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia - powiadomić jego właściciela.

Opracowała: mgr inŜ. Katarzyna Dekert

Urszula Koźlakowska


