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Opis techniczny:

do projektu przyłącza wody z sieci ulicznej, kanalizacji do zbiornika wybieralnego oraz

zabudowy hydrantu zewnętrznego na istniejącej sieci dla budynku Świetlicy Wiejskiej w

Zieleńcu działki nr 144/15, 144/16 i 144/17. Inwestorem jest Urząd Gminy Pokój ul.

Sienkiewicza 8 46-034 Pokój.

1. Dane ogólne.

Warunki i zapewnienia:

Warunki i zapewnienia:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy

Pokój z dnia 2008-07-15,

- zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej

wydane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD w Namysłowie znak z

dnia,

- zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych ze zbiornika wybieralnego wydane przez Zakład

Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD w Namysłowie znak z dnia

2 Przyłącze wody z wodociągu.

Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie doprowadzenia wody projektuje się
przyłącze włączając je do przewodu o przekroju φ 110 mm biegnącego na terenie działki

Inwestora. Przyłącze projektuje się z rur z polietylenu PE HD koloru niebieskiego z

kształtkami typu Polyrac firmy Fischer. Przyłącze wykonać należy za pomocą opaski Jafar.

Przyłącze wody do budynku projektuje się wykonać o średnicy φ 32 z rur z polietylenu PE HD

na ciśnienie robocze do 0.63 MPa. Z dostępnych na rynku krajowym proponuje się
zrealizowanie projektowanego odcinka sieci wodociągowej z rur produkowanych przez firmę
„Wavin Metalplast Buk” w oparciu o technologię duńskiej firmy Nordisk Wavin. Do pomiaru

ilości zużycia wody projektuje się zabudowanie na przyłączu zestawu odcinająco-

pomiarowego z wodomierzem skrzydełkowym JS 2,5 φ 25 mm. Bezpośrednio na układem

pomiarowym zabudować zawór antyskażeniowy firmy Danfoss typ BA 2760 φ 32 mm Całość
robót związana z wykonaniem przyłącza na terenie projektowanej posesji powinna być
zgodna z „Instrukcją Montażową układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez

Wavin Metalplast Buk”. Projektowaną opaskę Jafar należy wyposażyć w obudowę
teleskopową do zasuw, skrzynkę uliczną do zasuw, którą należy ustawić na podmurówce z

cegieł na płask i obmurować wokół na przestrzeni 0.5 m blokiem betonowym lub płytami

chodnikowymi na podsypce piaskowej. Po ułożeniu rurociągu jego trasę należy oznakować
taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z wtopioną wkładką metalową koloru biało-niebieskiego o

szerokości 20 cm. W związku z wymogiem zabezpieczenia pożarowego budynku przewiduje

się zabudowę na sieci hydrantu p.poż. o średnicy φ 80 zgodnie z PN-89/M-74091. Zabudowa

hydrantu na sieci zgodnie z częścią rysunkową. Podłączenie hydrantu wykonać za pomocą
wcinki trójnika φ 110/90 PVC. Bezpośrednio przed hydrantem zabudować zasuwę odcinającą
klinową DN 80 wyposażoną w przedłużkę teleskopową oraz skrzynkę uliczną do zasuw wg

PN-67/M-74083.

Wytyczne realizacji.

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmują:
•oznakowanie trasy rurociągu w terenie,

•zdjęcie humusu warstwą 20 cm na terenach nieutwardzonych. Na terenie posesji humus

zdejmować ręcznie na odkład poza skrajnie wykopu,
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•przygotowanie pełnego asortymentu rur, kształtek i armatury tak aby wykonanie nowego

rurociągu zrealizowane zostało w krótkim czasie,

Roboty ziemne.

Generalnie dla całego zadania przewiduje się wykopy skarpowe. Skarpy wykopów

szerokoprzestrzennych należy wykonać w nachyleniu 1:0.6. Szerokość wykopów skarpowych

dla DN do 110 mm b=0.60 m.

Zasypkę wykopów do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie z

dokładnym ubiciem warstw, pozostałą część wykopu zasypać mechanicznie. Po wykonaniu

wykopu podsypka winna być wypoziomowana za pomocą materiału - piasku bez kamieni. Do

podsypki można zużyć wykopany materiał o ile się do tego nadaje; jeśli nie , to należy użyć
do tego celu innego gruntu np. piasku o maksymalnej wielkości kamieni 20 mm.

Wypoziomowana podsypka, o grubości ok. 10 cm, musi być luźno ułożona i nieubita, aby

zapewnić odpowiednie podparcie dla rury.

Zabezpieczenie przejść dla pieszych.

Dla umożliwienia dojścia w czasie prowadzenia robót ziemnych i montażowych

należy, na dojściach ustawić kładki i mostki przenośne wielokrotnego użytku. Kładki i

mostki, konstrukcji drewnianej, należy zaopatrzyć w poręcze wysokości 1.1 m. W miarę
postępu robót tymczasowe przejścia i przejazdy należy przenosić na nowe odcinki. Przejścia

rurociągiem przez drogi o niezbędnym ruchu wykonać dwuetapowo - do połowy i od połowy.

Próba szczelności rurociągów.

Próbę szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności

połączeń. Próbę należy wykonać po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron

rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być
odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Odcinek poddany próbie nie

powinien przekraczać 300 m. Próby należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-81/B-10725.

Przeprowadzenie próby winno być wg poniższego zestawienia:

1. Ciśnienie próbne powinno być takie jak nominalna wartość ciśnienia roboczego.

2. Ciśnienie próbne powinno być utrzymywane przez 2 godz. poprzez uzupełnianie wody.

3. Przez 6 godzin poddawać rurociąg podwyższonemu ciśnieniu równemu 1.3 x ciśnienie

nominalne lub 1.3 x ciśnienie robocze.

4. Podwyższone ciśnienie powinno być utrzymywane przez 2 godziny przez dodatkowe

uzupełnianie wody.

5. Przed upłynięciem 6 minut podwyższone ciśnienie obniżyć do wartości ciśnienia

nominalnego (roboczego) i zamknąć zawór.

6. Po godzinie powinna być zmierzona ilość wody niezbędna do utrzymania ciśnienia

nominalnego (ciśnienia roboczego). Rurociąg spełnia wymaganą szczelność, jeżeli ilość wody

dodana do utrzymania ciśnienia jest niższa od wartości przedstawionych normatywnej.

7. Jeżeli ilość wody jest większa, oznacza to, że rurociąg jest nieszczelny, a nieszczelność
musi być zlokalizowana przez sprawdzenie złącz, zgodnie z obowiązującymi normami.

Płukanie i dezynfekcja.

Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu

przepłukaniu wodą, przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich

zanieczyszczeń mechanicznych. Do płukania używać wody wodociągowej wypuszczając
brudną przez hydranty, aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta.

Po przepłukaniu rurociągów należy dokonać ich dezynfekcji za pomocą wodnego

roztworu podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociągu 3%

roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie

zachlorowana woda powinna być usunięta z sieci poprzez doprowadzenie czystej wody i

przepłukaniu przewodu.
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Po dokonaniu dezynfekcji przepłukaniu powinna być pobrana próbka wody do analizy

pod względem bakteriologicznym przez laboratorium stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Roboty wykończeniowe.

W czasie zasypywania wykopów należy zabudować zasuwy i osłony trzpieni zasuw.

Rozmieszczenie zasuw oznakować tabliczkami na słupkach. Po zasypaniu wykopów

rozścielić uprzednio zdjęty humus, a nadwyżkę gruntu rozplantować.
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone z

zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy

wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z

dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr. 13/72).

3. Przyłącze sanitarne do zbiornika wybieralnego.

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku projektuje się odprowadzić do zbiornika

bezodpływowego o pojemności 8 m
3
. Po wykonaniu fundamentów pod budynek należy

przeanalizować stan wód gruntowych. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych

zbiornik ścieków należy obciążyć odpowiednim pierścieniem żelbetowym obciążającym lub

wezwać projektanta. Kanalizację zewnętrzną jako przyłącze z projektowanego budynku

mieszkalnego projektuje się z rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych z PVC D=0,16 m firmy

Wavin typ S. Na terenie posesji wykonać należy studzienkę rewizyjną (wg części

rysunkowej). Projektuje się zabudowanie studzienki rewizyjnej z PE φ 315 mm produkowanej

przez firmę Wavin z pokrywą żeliwną typu lekkiego. Jako rozwiązanie alternatywne

projektuje się studzienkę z kręgów żelbetowych φ 1200 mm z włazem φ 600 mm typu A.

Projektowany przewód kanalizacji sanitarnej projektuje się prowadzić ze spadkiem wg części

rysunkowej. Całość robót związana z wykonaniem przyłącza na terenie projektowanej posesji

powinna być zgodna z „Instrukcją Montażową układania w gruncie rurociągów z PVC

produkowanych przez Wavin Metalplast Buk”.

Po zabudowaniu przewodów w wykopie a przed zasypaniem przeprowadzić próbę
szczelności kanalizacji. Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzić rurą wywiewną ponad teren.

Opróżnianie zbiornika poprzez otwór rewizyjny w jego środkowej części, zakończony

typowym włazem zamykającym żeliwnym osadzonym na pierścieniu montażowym

betonowym.

4. Uwagi końcowe.

W trakcie wykonawstwa robót będą mogły nastąpić odstępstwa od projektu

wynikające z konieczności zmiany tras przewodów, z uwagi na charakter konstrukcji, jak i

inne wynikające z różnych innych przesłanek. Zmiany takie winne być prowadzone pod

nadzorem projektantów. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I i II.


