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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
1.1Charaktervstvka techniczna przyłącza wodociągowego

Średnicę przyłącza wodociągowego obliczona dla miarodajnego rozbioru wody
wyliczonego w oparciu o normę PN-92/B-01706
Zaprojektowano przyłącze wodociągowe Dn 40 mm z rur PE szereg SDR11 PN-10.
Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą nawiertki AKWA Dn
110/1 1/2" z zasuwą odcinającą o uszczelnieniu miękkim.
Przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym o przepustowości 3,5 m3/h
zlokalizowanym w szczelnej studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego.
W instalacji wodociągowej za zestawem wodomierzowym naleŜy zamontować
urządzenie

antyskaŜeniowe

zabezpieczające

przed

moŜliwością

wtórnego

zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymogami PN 92/B-01706.
Przewód naleŜy układać ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej na głębokości
jak na profilu.
Przewód wodociągowy układać na podsypce z piasku grubości 15 cm i zasypać
piaskiem 20 cm ponad wierzch rury. Po zagęszczeniu nadsypki ułoŜyć taśmę
ostrzegawczą z polietylenu niebieską z paskiem metalicznym szer. 0,20 m. Końce
taśmy wyprowadzić przy trzpieniu zasuwy i przy zestawie wodomierzowym. Skrzynkę
uliczną zasuwową naleŜy obrukować lub obetonować betonem B 15 o średnicy 0,80 m
i grubości 0,20 m.
Na przejściu rury PE pod powierzchnią ławy fundamentowej i przez warstwy
podłogowe - zamontować rurę osłonową z rur PVC Dn 90 mm. Przestrzeń pomiędzy
rurami wypełnić po obu stronach warstwą sznura konopnego białego 5 cm i warstwą
pianki poliuretanowej 5 cm.
Zaprojektowane przyłącze wodociągowe z rur PE Dn 40mm posiada długość
46,90mb.
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1.2 Próby szczelności

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego naleŜy wykonać próbę szczelności. Próba
hydrauliczna przewodu winna być wykonana po spełnieniu następujących warunków:
• -wszystkie końcówki przewodu powinny być dokładnie zakorkowane
• -po napełnieniu przewodu wodą naleŜy go dokładnie odpowietrzyć, przez
przystąpieniem do próby powinien on być co najmniej przez 6 godzin napełniony.
• -ciśnienie próbne w przewodzie powinno wynosić 1MPa ( 10 kG/cm2)
• -czas próby l godzina
Próbę uznaje się za pozytywną, jeŜeli:
• -w czasie próby nie nastąpił spadek ciśnienia
• -na złączach nie występują przecieki.
1.3 Dezynfekcja i płukanie

Po wykonaniu przewód powinien być wypłukany czystą wodą. W celu uzyskania
efektu płukania prędkość przepływu powinna wynosić l m/s. Po wypłukaniu przewód
naleŜy poddać dezynfekcji. Dezynfekcję moŜna przeprowadzić za pomocą
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosić 20-30
mb Cl/dm3 tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego lub 0,14 - 0,2 dm3 podchlorynu sodu
na l m3 wody. Chlorowaną wodę naleŜy pozostawić w wodociągu na 48 h, po czym
przepłukać wodociąg czystą wodą. Po dokonaniu ww. czynności naleŜy wykonać
analizę jakości wody. Dopiero po pozytywnej opinii badania wody przewód moŜe być
oddany do eksploatacji. Czynności powyŜsze naleŜy przeprowadzić przed włączeniem
do wodociągu i zabudową zestawu wodomierzowego.
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1.4 Odbiór przyłącza

W trakcie wykonywania przyłącza wodociągowego naleŜy dokonywać następujących
odbiorów częściowych:
-

zgodności tyczenia przewodów

-

jakości materiałów, a w szczególności:

-

atestów materiałów

-

zgodności z wymaganiami i normami

-

oceny czy materiały nie posiadaj ą widocznych wad i uszkodzeń

-

gwarancji na materiały

-

ułoŜenia przewodu, a w szczególności:

-

głębokości ułoŜenia przewodu

-

odległości od budowli sąsiadujących- zabezpieczenia sąsiadujących obiektów

-

sposobu ułoŜenia przewodu na podłoŜu

-

odchylenia osi przewodu

-

odchylenia spadku przewodu

-

zmiany kierunków przewodu

-

zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody

-

zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

-

zasypki przewodu

-

badanie szczelności przewodu

-

zgodności z dokumentacją techniczną

Odbiór techniczny końcowy polega na :

sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień
dotyczących usunięcia usterek
sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupełnienia
sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wybudowania
armatury.
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1.5Tyczenie , inwentaryzacja, zgłoszenie

Przyłącza przed wykonaniem naleŜy wytyczyć, a po wykonaniu ( przed zasypaniem )
zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Pisemnie naleŜy:
-

zgłosić przyłącze do odbioru technicznego ( przed zasypaniem przyłącza),

-

dostarczyć inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza.

2. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
2.1Charaktervstvka techniczna przyłącza kanalizacyjnego

Przewiduje się wykonanie przyłącza grawitacyjnie rurą z PVC Dn 160 klasy S, SN 8
łączoną na wcisk za pomocą uszczelek gumowych wargowych. Rury kanalizacyjne
układać na podsypce piaskowo – Ŝwirowej o grubości 15 cm. Kanalizacje zasypać 15
cm ponad wierzch rury piaskiem z dokładnym zagęszczeniem .Resztę wykopu zasypać
gruntem rodzimym ubijanym warstwami co 20 cm. Wykopy poza jezdnią wykonać
jako szalowane o ścianach pionowych. Po zakończeniu robót montaŜowych kanał
naleŜy poddać wodnej próbie szczelności.
Zaprojektowane przyłącze kanalizacyjne PVC Dn 160 posiada długość 65,30mb.
2.2. Odbiór przyłącza

W trakcie wykonywania przyłącza kanalizacyjnego naleŜy dokonywać następujących
odbiorów częściowych:
• zgodności
• jakości

tyczenia przewodów

materiałów, a w szczególności:

- atestów materiałów
- zgodności z wymaganiami i normami
- oceny czy materiały nie posiadają widocznych wad i uszkodzeń
- gwarancji na materiały
• ułoŜenia

przewodu, a w szczególności:
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- głębokości ułoŜenia przewodu
- odległości od budowli sąsiadujących
- zabezpieczenia sąsiadujących obiektów
• przewodu,

zwłaszcza:

- ułoŜenia przewodu na podłoŜu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku przewodu
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody
- zasypki przewodu
• badanie

szczelności przewodu

• zgodności

z dokumentacją techniczną

Odbiór techniczny końcowy polega na :
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień
dotyczących usunięcia usterek
- sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono

wszystkie

zmiany i uzupełnienia
-

sprawdzeniu

prawidłowego

i

zgodnego

z

dokumentacją

techniczną

wybudowania armatury i studzienek.

3. DRENAś
Układ drenaŜowy i system wykonania.

Z uwagi na warunki fizjograficzne, glebowe i wilgotnościowe sieć drenarską
zaprojektowano w układzie systematycznym i opaskowym. Obliczenia spadków,
głębokości i średnic zbieraczy według

zasad określonych

normami, przy

uwzględnieniu zasad jak przy odwodnieniu budowlanym. Dla ułatwienia obliczeń
posłuŜono się tabelami opracowanymi przez ,,BIPROMEL’’ i podanymi w literaturze
fachowej.
DrenaŜ wykonać z rur drenarskich min. Ø 100 w otulinie z geowłókniny o
grubości min. 0,9 mm. DrenaŜ układać w obsypce grubości 30 cm z kruszywa
płukanego o granulacji 6 – 32 mm ze spadkiem 1‰. Na tej warstwie naleŜy ułoŜyć
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warstwę piasku 1,5-3 mm o grubości 30 cm. Warstwa ta stanowi zabezpieczenie przed
zamuleniem drenaŜu. Współczynnik filtracji warstw podsypki i nadsypki minimum
K>0,5x10-4 m/s. Projektuje się studnie drenarskie rewizyjne DN425 z osadnikiem.
Studnie drenarskie wykonać z osadnikiem o wys. min. 0,5 m i zwieńczyć stoŜkiem i
pokrywą Ŝeliwną D400. Projektowane studnie posadowić na podsypce piaskowej
grubości 0,10 m. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN/124:2000 ,,Zwieńczenia włazów,
studni kanalizacyjnych i wpustów…’’ (lub odpowiadającą jej normą EN).
Przewód zbiorczy wykonać z PCV DN315 oraz PVC DN160 typ S
kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Kanał układać na podsypce oraz w
zasypce piaskowej 0,15 m. Po wykonaniu kanalizacji poddać ją próbom szczelności i
przepustowości wg PN-93/B-10735 ( lub odpowiadającą jej normą EN ). Wszystkie
roboty ziemne i instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-B10736:1999 ,,Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania’’. Odbiór robót instalacyjnych
naleŜy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja – Przewody
kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze’’.
Zaprojektowany drenaŜ posiada następujące długości:
• Zbieracz z rur PVC Dn 315 – 228,60mb
• Zbieracz z rur PVC Dn 160 – 73,10mb
• DrenaŜ z rur PCV karbowanych z włókniną Dn 126/113 – 542,80mb
Na całej długości projektowanych kanałów przewiduje się wykonanie wykopów
o ścianach pionowych. Przed wykonaniem wykopów pod drenaŜ przewiduje się
korytowanie terenu z wywozem nasypu niebudowalnego. Wykopy wykonane będą
mechaniczno – ręcznie ( w 90% mechanicznie, 10% ręcznie ). Przewiduje się
całkowitą wywózkę urobku w miejsce wskazane przez Inwestora. NaleŜy zapewnić
szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopu. Zasyp powinien być zagęszczony , a
wynik potwierdzony badaniami ( wskaźnik zagęszczenia gruntu wg. CBR≥0,98).
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z Polską Normą
PN-B-10736:1999

,,

Roboty

ziemne

–

Wykopy

otwarte

dla

przewodów

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania’’. Odbiór robót instalacyjnych
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naleŜy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja-Przewody
kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze’’.

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO

4. INSTALACJIE I URZĄDZENIA SANITARNE

4.1. Instalacja wodociągowa
Budynek zapatrzony w zimną wodę z sieci wodociągowej z zastosowaniem zaworu
antyskaŜeniowego, przyłączem wg projektu zagospodarowania działki rurą PE 40
ułoŜoną w wykopie. W budynku przewody wody zimnej wykonać z rur PEX 25 x2,5.
Podejścia do baterii wykonać z rur PEX 14x2. Przewody instalacji ciepłej wody
uŜytkowej analogicznie jak wody zimnej. Rury z c.w.u. izolować na całej długości,
zimnej wody izolować powyŜej poziomu posadzki. Przewody wody zimnej i ciepłej
izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości izolacji min. 9 mm. W posadzce
rury układać w rurach osłonowych typu Peszel. Przejścia przez przegrody wykonać w
tulejach ochronnych.
4.2. Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku kanalizacji sanitarnej przykanalikiem
z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych Ø 160. Przewody poziome ułoŜone pod
posadzką na głębokości ok. 0,5 m z rur Ø 100 , podejścia odpowiednio Ø 100, Ø 40 i
Ø 70 do przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych lub
polipropylenowych. Pion wyprowadzić ponad dach rurą wywiewną zakończoną
kominkiem wentylacyjnym. W łazienkach zamontować kratki z syfonem ze stali
nierdzewnej.
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5. UWAGI KOŃCOWE:
 Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz zaleceniami producentów.
 Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
( dla wody zimnej i ciepłej atest PZH).
OPRACOWAŁ:
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Marzec 2012

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

My niŜej podpisani po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczamy, Ŝe projekt budowlany
ADAPTACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Nazwa obiektu

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH
PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”

Adres obiektu

99-120 PIĄTEK
DZ. NR EW. 853/4

Inwestor

GMINA PIĄTEK
UL. RYNEK 16
99-120 PIĄTEK

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

