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II. OPIS TECHNICZNY
do projektu przy czy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla platformy wjazdowej i wyjazdowej oraz pawilonów inspekcyjnych s by
granicznej i celnej dla drogowego przej cia granicznego w Bezledach.
I. ZA

ENIA OGÓLNE.

1. Podstawa opracowania
-

Zlecenie Inwestora
Plan sytuacyjny w skali 1:500
Projekt architektoniczno – budowlany.
Ustalenia z inwestorem.
Uzgodnienia mi dzybran owe.

2. Dane ogólne.
Projekt przy cza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowano w celu
zasilenia w wod , odprowadzenia cieków sanitarnych z pawilonów inspekcyjnych,
odprowadzenia wód opadowych z po aci dachowej wiaty oraz odwodnienia terenu
przed wiat .

-

Zasilenie w wod projektowane pawilony zasilone b
w wod dla celów
gospodarczych oraz p. po . z istniej cej sieci wodoci gowej PE Ø90 mm
zlokalizowanej w pobli u wiaty.
Zaprojektowano g ówne przy cze wody z rur PE Ø 90, 63 mm typoszereg
PE 100 SDR 11 odci te zasuwami z hydrantem terenowym p. po .
Ø 80 mm , dwa odga zienia boczne z rur PE Ø 32, 25 , 20 mm typoszereg
PE 100 SDR 11 odci te zasuwami oraz przy cza wody do poszczególnych
pawilonów z rur PE Ø 20 , 32 mm typoszereg PE 100 SDR 11 odci te
zaworami w pomieszczeniach sanitariatów.
W celu w czenia si do istniej cej sieci nale y wykona na niej trójnik
odga ny równoprzelotowy typoszereg SP PE100 SDR 11 Ø 90/90/90 mm.
cieki sanitarne cieki sanitarne odprowadzone b
z ka dego pawilonu
poprzez projektowane przy cza z rur PVC-U Ø160 mm klasy S
( SDR 34;SN 8 ) - Lite ze ciank lit a nast pnie poprzez projektowane
przy cze g ówne wykonane z rur PVC-U Ø 200 mm klasy S
( SDR 34; SN 8 ) - Lite ze ciank lit do istniej cej sieci kanalizacji
sanitarnej Ø 200 mm zlokalizowanej w pobli u wiaty.
Na projektowanym przy czu g ównym zaprojektowano 4- studzienki
rewizyjno – przep ywowe Ø 1200 mm oraz 7 – studzienek zbiorczych
firmy WAVIN PCV w azowe TEGRA 1000 , zbiorcza z dop ywem lewym
i prawym z nastawnymi kielichami.
W celu w czenia projektowanego przy cza nale y na istniej cej sieci
zaprojektowa studzienk rewizyjno – przep ywow z kr gów betonowych
Ø 1200 mm. przykryt p yt elbetow z pier cieniem odci aj cym
i w azem eliwnym typu ci kiego .
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- Wody opadowe z po aci dachowej wiaty odprowadzone b
poprzez
projektowane wpusty dachowe i instalacj odbioru wody systemu
podci nieniowego wykonanego z rur PEHD QS SDR17,6 Ø50x3,0 ;
PEHD QS SDR21 Ø 63x3,0 ; PEHD QS SDR26 Ø90x3,5 / Ø110x4,2 /
Ø125x4,8 firmy WAVIN oraz projektowane przy cza deszczowe
wykonane z rur PVC-U Ø 200 mm klasy S ( SDR 34; SN 8 ) – Lite ze
ciank lit do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej Ø200 mm
zlokalizowanej pod projektowan wiat .
Na istniej cej sieci deszczowej w celu pod czenia projektowanej deszczówki
zaprojektowano studzienk rewizyjno- przep ywowe Ø 1200 mm przykryt
p yt elbetow z pier cieniem odci aj cym i w azem eliwnym typu
ci kiego, pozosta e przy cza b
w czone do studzienek na istniej cej
sieci kanalizacji deszczowej.
Zb dne odcinki istniej cej sieci kanalizacji deszczowej zaznaczono
do demonta u.
Odwodnienie po aci dachowej wiaty wykona wg. projektu i kosztorysu
ofertowego firmy WAVIN oraz projektu wykonawczego i kosztorysu
inwestorskiego.
Wody opadowe z powierzchni terenu przed wiat przejazdow odprowadzone
b
poprzez odwodnienie liniowe Multiline V 150 z zamkni ciem
zatrzaskowym Drainlock i rusztem eliwnym klasy D 400 – E 600 systemu
firmy ACO , skrzynki odwadniaj ce V 150 z zamkni ciem zatrzaskowym
Drainlock i rusztem eliwnym klasy D 400 – E 600 systemu firmy ACO
oraz projektowane przy cza deszczowe PVC – U Ø 200 mm klasy S
( SRD34 ; SN 8 ) – Lite ze ciank lit do istniej cej sieci kanalizacji
deszczowej Ø 200 mm zlokalizowanej pod wiat .

II. OPIS SZCZEGÓ OWY
1. Przy cze wody.
Pawilony inspekcyjne s by granicznej i celnej zlokalizowane pod wiat
zasilone b
w wod dla celów gospodarczych i p.po . z istniej cej sieci
wodoci gowej PE Ø 90 mm poprzez projektowane przy cza wody.
-Budowa
Przy cze wody I odcinek g ówny od w czenia trójnik T0 do istniej cej sieci
wodoci gowej do hydrantu p.po . Ø 80 mm trójnik T1 nale y wykona z rur
PE Ø 90 mm typoszereg PE 100 SDR 11 na odga zieniu z sieci istniej cej oraz
na odga zieniu do hydranta
p.po zaprojektowano zasuwy odcinaj ce
Ø 80 mm.
II odcinek g ówny od trójnika T1 do trójnika T2 nale y wykona z rur
PE Ø 63 mm typoszereg PE 100 SDR 11 , dwa odga zienia zasilaj ce szeregi
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pawilonów odci zasuwami i wykona z rur PE Ø 32 ,25, 20 mm typoszereg
PE 100 SDR 11 , natomiast przy cza do poszczególnych pawilonów
wykona z rur PE Ø 20 i 32 mm typoszereg PE 100 SDR 11 , ka dy pawilon w
pomieszczeniu sanitariatu odci to zaworami kulowymi z kurkiem spustowym .
Producent: Wavin Metalplast – Buk Sp. Zo.o. ul. Dobie
tel. 061/ 8140411.

ska 43 64-320 Buk

Ca
przy czy u
w gotowym wykopie w sko przestrzennym z
umocnieniowymi cianami pionowymi na zag szczonej podsypce z piasku
grubo ci 20 cm.
-

-

-

Obsypk ochronn rury przewodowej wykona 30 cm ponad wierzchem
rury
w strefie szeroko ci 50 cm (20+10+20) wykopu w sko
przestrzennego.
Podsypk i obsypk wykona piaskiem sypkim drobnym lub rednim z
nale ytym jej ubiciem – zag szczeniem.
czenie do sieci wykona za pomoc trójnika.
Podsypka i obsypka powinna by wolna od kamieni mog cych wywiera
nacisk miejscowy na przewód.
Na odga zieniu od sieci istniej cej zaprojektowano zasuw
eliwn
Ø80 mm z uszczelnieniem mi kkim.
Na odga zieniu zaprojektowano zasuw z hydrantem nadziemnym
Ø 80 mm.
Na wysoko ci 0,3 m nad ruroci gami u
ta
wskazuj
lokalizacyjn z PCV koloru „niebieskiego” z zatopion wk adk
metalow .
W przej ciu ruroci gów pod fundamentami pawilonów zamontowa rury
ochronne stalowe DN 50 L = 1.0 m.
Na s upku z rury stalowej ocynkowanej oraz na canie budynku
zamontowa tabliczk informacyjn o lokalizacji zasuw oraz hydrantu.

Przy cze wykona zgodnie z Instrukcj wykonania i odbioru instalacji
ruroci gowych z nieoplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, wydan
przez producenta.
Po zako czeniu robót monta owych wykona prób na ci nienie, a nast pnie
ukanie i dezynfekcje.
Przed zasypaniem przy czy nale y dokona pomiarów geodezyjnych
powykonawczych.
- Obliczenia zapotrzebowania wody dla wszystkich pawilonów.
Lp. Wyszczególnienie
Ilo
qn
qn
___________________________________________________
1
umywalka
20
0.07
1.40
2
miska ust powa
16
0.13
2.08
------------------------------------Razem
3.48
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q =0.682 ( qn )0.45 – 0.14 = 0.682 3.480.45 – 0.14 = 1.13 l/sek.
- Zapotrzebowanie wody dla dwóch p.po . w pawilonach wynosi :
q = 1.0L/sek + 1.0 L/sek. = 2.0 L/sek.
- Zapotrzebowanie wody dla celów p.po . jednego hydranta zewn trznego
nadziemnego Ø 80 mm wynosi :
q = 2.5 L/sek.
2.

Przy cze kanalizacji sanitarnej.

cieki sanitarne z ka dego pawilonu zlokalizowanego pod wiat odprowadzone
poprzez projektowane przy cza z rur PVC – U
160mm klasy S
( SDR 34 ; SN 8 ) – Lite a nast pnie poprzez przy cze g ówne z rur
PVC-U Ø 200 klasy S (SDR 34; SN 8) do istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej
Ø 200 mm.
W celu pod czenia przy cza na istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studzienk rewizyjno – przep ywow Ø 1200 mm.
Obliczenie ilo ci cieków sanitarnych odprowadzanych w ci gu doby
ze wszystkich pawilonów :
32 pracowników

x 30 L /d

= 960 L / d

Budowa
Przy cza kanalizacji sanitarnej wykona z rur kana owych PVC-U
160 i 200
mm klasy S ( SDR 34; SN 8) – Lite typu czonych na uszczelki gumowe ,,P’’
wg. PN -92/B-10735.
W przej ciach przez ciany do poszczególnych pawilonów przewody uk ada w
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rurach ochronnych stalowych DN 250 mm L = 0.60 m – ( rury te zostan
zamontowane podczas wylewania fundamentów oraz cian i zostan uj te w
kosztorysie budowlanym.
Przy przej ciu kana ów przez cianki studzienek stosowa tuleje uszczelniaj ce.
Rury uk ada w wykonanym wykopie w sko przestrzennym z umocnieniem
cian pionowych na podsypce piaskowej grubo ci 20 cm z wyprofilowanym
dnem na ysko no ne, zgodnie z projektowanym spadkiem.
W miejscach z cze kielichowych nale y wykona do ki monta owe
boko ci oko o 10 cm.
Roboty ziemne wykona wg BN-83/8836-02.
ony odcinek rury kana owej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysoko ci 10 cm ponad wierzch rury, w ko cowej fazie obsypk uzupe ni do
30 cm.
Studzienki rewizyjno – przep ywowe wykona z kr gów betonowych Ø1200
mm wg.KB.4-4.12.1./6/ z p yt nadstudzienn
elbetow Ø 1400 mm ,
pier cieniami odci aj cymi z w azem eliwnym typu ci kiego Ø 600 mm z
eliwa sferoidalnego oraz studzienki zbiorcze– w azowe WAVIN TEGRA 1000.
Roboty ziemne wykona r cznie , natomiast w miejscach skrzy owa z
istniej cym uzbrojeniem zachowa szczególn ostro no .
Przed zasypaniem przy czy nale y dokona próby szczelno ci przy czy oraz
dokona pomiarów geodezyjnych powykonawczych.
3. Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe z po aci dachowej wiaty odprowadzone b
poprzez
projektowane wpusty dachowe i instalacj odbioru wody systemu
podci nieniowego wykonanego z rur PEHD QS SDR17,6 Ø50x3,0 ;
PEHD QS SDR21 Ø 63x3,0 ; PEHD QS SDR26 Ø90x3,5 / Ø110x4,2 /
Ø125x4,8 firmy WAVIN oraz projektowane przy cza deszczowe
wykonane z rur PVC-U Ø 200 mm klasy S ( SDR 34; SN 8 ) – Lite ze
ciank lit do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej Ø200 mm
zlokalizowanej pod projektowan wiat .
Wody opadowe z powierzchni terenu przed wiat przejazdow odprowadzone
b
poprzez odwodnienie liniowe Multiline V 150 z zamkni ciem
zatrzaskowym Drainlock i rusztem eliwnym klasy D 400 – E 600 systemu
firmy ACO , skrzynki odwadniaj ce V 150 z zamkni ciem zatrzaskowym
Drainlock i rusztem eliwnym klasy D 400 – E 600 systemu firmy ACO
oraz projektowane przy cza deszczowe z rur PVC – U Ø 200 mm klasy S
( SRD34 ; SN 8 ) – Lite ze ciank lit do istniej cej sieci kanalizacji
deszczowej Ø 200 mm zlokalizowanej pod wiat .
W celu pod czenia si do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej
zaprojektowano na sieci istniej cej Ø 200 mm jedn studzienk rewizyjno –
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przep ywow , pozosta e przy cza zostan pod czone do istniej cych
studzienek.
Zb dne odcinki istniej cej kanalizacji deszczowej nale y zdemontowa
(odcinki te zosta y zaznaczone do demonta u na rzucie i planie sytuacyjnym).
Budowa
Kanalizacj deszczow wykona z rur PCV-U PCV klasy S ( SDR 34; SN8) – Lite
o po czeniach na uszczelki gumowe w gotowym wykopie, natomiast odwodnienie
po aci dachowej wiaty wykona w systemie instalacji podci nieniowej z rur
PEHD QS SDR 17,6 / 21/ 26 i nale y j uk ada pod po aci dachow wiaty.
Wszystkie wpusty dachowe wyposa
w elektryczne ogrzewanie firmy WAVIN,
poziomy instalacji deszczowej podci nieniowej podwieszone pod dachem
podgrzewane b
poprzez przewód grzejny Thermalint z termostatem
czaj cym si samoczynnie przy temperaturze + 30C i wy czaj cy si przy
temperaturze + 70C firmy Thermaflex w 3 odcinkach o d ugo ci L= 52.0 mb
ka dy , przymocowany pod spodem rur deszczowych za pomoc ta my monta owej
PCV , rury wraz z kablem grzewczym nale y zaizolowa termicznie izolacj
Thermaflex o grubo ci cianki 13 mm .
Na rurach deszczowych Rd1 , Rd5 , Rd9 u podstawy uzbroi w czyszczaki.
Przy przej ciu kana ów przez cianki studzienek stosowa tuleje uszczelniaj ce.,
Rury uk ada na podsypce piaskowej grubo ci 20 cm z wyprofilowanym dnem na
ysko no ne, zgodnie z projektowanym spadkiem.
W miejscach z cze kielichowych nale y wykona do ki monta owe g boko ci
oko o 10 cm.
Roboty ziemne wykona wg BN-83/8836-02.
ony odcinek rury kana owej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys.
10 cm ponad wierzch rury , w ko cowej fazie robót obsypk uzupe ni do 30 cm.
Na kanalizacji deszczowej nale y wykona studzienki rewizyjno – przep ywowe z
kr gów betonowych 1200 mm wg. KB4-4.12.1./6/ z p yt nadstudzienn
1400
mm, pier cieniem odci aj cym z w azem typu ci kiego
600 mm eliwno –
betonowym klasy 400 u onym na pier cieniach dystansowych.
Odwodnienie powierzchni terenu przed wiat zaprojektowano poprzez odwodnienie
liniowe Multiline V 150 z zamkni ciem zatrzaskowym Drainlock i rusztem
eliwnym klasy D 400 – E 600 systemu firmy ACO , skrzynki odwadniaj ce
V 150 z zamkni ciem zatrzaskowym Drainlock i rusztem eliwnym klasy
D 400 – E 600 systemu firmy ACO oraz projektowane przy cza deszczowe
PVC – U Ø 200 mm klasy S ( SRD34 ; SN 8 ) – Lite ze ciank lit do istniej cej
sieci kanalizacji deszczowej.
Roboty ziemne wykona r cznie z zachowaniem ostro no ci a w miejscach
skrzy owa z istniej cym uzbrojeniem.
Przed zasypaniem przy cza nale y wykona prób szczelno ci oraz dokona
pomiarów geodezyjnych powykonawczych.
Uwagi ko cowe
- Ca
robót wykona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

7

-

-

-

i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
Roboty ziemne i monta owe zewn trzne i wewn trzne wykona zgodnie
z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada instalacje
wodoci gowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud.
Warszawa 1992 r.
W czasie prowadzenia robót ziemnych r cznych nale y przestrzega
przepisów BHP ogólnych i bran owych.
Roboty ziemne prowadzi w rejonie skrzy owa i zbli
z istniej cym
uzbrojeniem ze szczególn ostro no ci .
Przed przyst pieniem do wykonania robót ziemnych i monta owych
nale y powiadomi
zainteresowane instytucje, których istniej ce
uzbrojenie wyst puje w rejonie prowadzonych robót.
Ewentualne w tpliwo ci dotycz ce wykonania przy czy zgodnie
z projektem zg osi przed rozpocz ciem robót do projektanta.
Wies aw Gorszczaruk

