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Opis techniczny
do części konstrukcyjnej.

1. DANE OGÓLNE
1.1.Określenie inwestycji
Projektowana inwestycja dotyczy doprowadzenia wody z Wrocławia w celu
zaspokojenia potrzeb perspektywicznych Gminy Miękinia w zakresie zaopatrzenia w wodę.
Dostawa wody z sieci wodociągowej miasta Wrocławia realizowana będzie rurociągiem
Dz225. Do granicy z gminą Miękinia rurociąg dosyłowy realizowany będzie przez MPWiK
Wrocław wg projektu firmy „HALSAN”. Dalszy ciąg tej sieci objęty jest niniejszym
opracowaniem i obejmuje :
1) Odcinek wodociągu ø 225 od granicy miasta Wrocław do projektowanej pompowni i
zbiorników na terenie działki 594/1
2) Pompownia wody i zbiorniki wodociągowe wyrównawcze na terenie działki gminnej 594/1
3) Odcinek sieci wodociągowej ø 160 do przyszłego połączenia z istniejąca sieci
wodociągową
na terenie Wilkszyna
4) Odcinek sieci wodociągowej ø 160 do połączenia z istniejąca sieci wodociągową ø160 w
ulicy Miłoszyńskiej w rejonie istniejącej stacji zlewczej nieczystości płynnych.
Przedmiotem niniejszego opracowania SA rozwiązania konstrukcyjne dotyczące
zbiorników wodociągowych, pompowni i komory zasuw.
1.2 . Podstawa opracowania
Podstawę prawną opracowania stanowi umowa
z dnia 18.09.2013 r. zawarta
pomiędzy inwestorem i jednostka projektową. Podstawę techniczna opracowania stanowi
opis przedmiotu zamówienia podany przez Inwestora i ustalenia zawarte z Inwestorem w
trakcie prac projektowych.
1.3. Inwestor i użytkownik
Inwestorem i użytkownikiem projektowanej inwestycji jest Zakład Usług Komunalnych
w Miękini .
1.4. Materiały wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacji
W trakcie wykonywania projektu wykorzystano następujące materiały i informacje :
- Zaktualizowane podkłady mapowe w skali 1 : 500
- Projekt budowlany i wykonawczy branży sanitarnej - technologicznej
- Techniczne badania podłoża gruntowego
1.5. Opracowania branżowe
W skład niniejszego opracowania, poza branżą technologiczną wchodzi opracowanie
branży elektrycznej dotyczące zasilania pompowni, automatyki , monitoringu , branża
konstrukcyjna i drogowa.
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2. Warunki gruntowo-wodne.

Średnio zagęszczone piaski, (ID=0,50), średnioziarniste oraz twardoplastyczne (
Il=0,25) piaski średnie zaginione stanowią dobre podłoże dla bezpośredniego posadowienia
fundamentów.
Wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,0 i 2,3m. Jej zwierciadło stabilizuje się na
głębokości 0,95m.
3. Roboty ziemne.
Z powierzchni przeznaczonej pod budowę zbiorników oraz komory zasuw należy
usunąć warstwę humusu na grubości 0,5m.
Zbiorniki wody posadowione będę na rzędnej 113,1 m n.p.m. W tym poziomie
zalegają piaski średnie o ID=0,50. W przypadku wystąpienia wody gruntowej, należy jej
zwierciadło obniżyć minimum do rzędnej 112,8m n.p.m. Odwodnienie prowadzić ze
studzienek, do których wodę doprowadzić drenażem.
Komora zasuw posadowiona zostanie w poziomie rzędnej 111,75 m n.p.m. W
poziomie tym występują średnio zagęszczone (ID=0,50) piaski drobne. Piaski te są
nawodnione, zwierciadło wody jest naporowe. Z uwagi na wodę gruntową, wykop pod
komorą zasuw wykonać o ścianach pionowych, zabezpieczonych obudową wbijaną, np. Z
grodzic AZ 10 o długości 4,0m. Odwodnienie wykopu ze studzienki umieszczonej w jego
dnie. Wodę doprowadzić drenażem.
Do zasypania stosować grunty piaszczyste, średnio- lub gruboziarniste. Grunt
nasypowy zagęszczać mechaniczne warstwami o grubości ok. 30cm. Zagęszczenie
powinno wynosić min. S2=0,97. Na wierzch nasypów nanieść warstwę grubości około 20cm
ziemi urodzajnej i obsiać trawą.
4. Konstrukcja projektowanych obiektów.
4.1. Zbiornik wody czystej.
Zbiorniki zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Do wykonania
stosować beton klasy C25/30 o wodoszczelności W6. Stal zbrojeniowa A-IIIN. Ilość zbrojenia
przyjęto z uwagi na nośność oraz zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych rys
skurczowych podczas wiązania betonu oraz w trakcie eksploatacji.
Przerwę roboczą w betonowaniu pomiędzy płytą denną a ścianami wyposażyć w
betonową taśmę uszczelniającą.
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Płytę stropową przyjęto grubości 20cm. Jest ona monolitycznie powiązana ze
ścianami.
Przejścia rurociągów przez ściany przyjęto typu PS. Uszczelnienia przejść przyjęto
łańcuchami uszczelniającymi w wykonaniu nierdzewnym. Pod płytami dennymi podkłady
grubości 10cm z betonu klasy C8/10 zatartego na gładko oraz izolacja pozioma z jednej
warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej. Izolację zabezpieczyć warstwą grubości 5cm z
betonu C8/10
Na płycie dennej spadki w kierunku studzienki spustowej. Wykonać je z betonu
C16/20, wypalając go na surowo packami stalowymi. Na stropie paroizolacja z jednej
warstwy folii budowlanej, oraz izolacja termiczna grubości 8-13cm ze styropianu FS20. Na
styropianie beton spadowy C12/15, zbrojony przeciwskurczowo prętami fi 6 ze stali A-I, oraz
izolacja z dwóch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej.
Izolacja termiczna ścian od poziomu płyty fundamentowej do wysokości 30cm ponad
poziom terenu, płytami grubości 5cm ze styroduru, a powyżej płytami grubości 5cm ze
styropianu. Od poziomu 0,1m poniżej terenu ocieplenie ścian otynkować masą tynkarską na
siatce w włókna szklanego metodą „Caparoll-system”. Do wysokości 0,3m tynk cokołowy,
powyżej tynk mineralny drobnoziarnisty.
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,5mm.
Przyjęto właz do zbiornika o wymiarach 80x80x50cm, ocieplony z wypełnieniem
przykrycia płytą warstwową. Właz przystosowany do mocowania na dachu płaskim.
Wszystkie elementy stalowe, tj. Drabiny wewnętrzne, pomosty do obsługi zaworów,
drabiny zewnętrzne oraz barierki wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9. Szczeble drabin
przeciwpoślizgowe z podwójnym rzędem otworów, ze stali nierdzewnej.
4.1.1. Wykonanie.
Deskowanie ścian wykonać z elementów inwentaryzowanych, o gładkich
powierzchniach wewnętrznych. Szalunek musi odpowiadać wymiarom, być solidny, szczelny
i czysty. Rodzaj użytych kotwi szalunkowych musi po rozdeskowaniu zapewnić szczelność.
Druty ściągające pozostawione w betonie nie mogą być stosowane.
Podstawowym warunkiem w zbiornikach jest szczelność betonu, która w tym
przypadku powinna odpowiadać szczelności W6. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać
odpowiedniego doboru kruszywa, cementu oraz wody zarobowej i receptury mieszanki
betonowej. Mieszczanka i beton powinny być każdorazowo projektowane i badane w
laboratorium. Przyrost wytrzymałości w stosunku do docelowej powinien wynosić:
-po 3 dniach 50% +/- 10%
-po 7 dniach 70% +/- 10%
Przy szybszym przyroście wytrzymałości mogą powstać rysy skurczowe.
Otulina zbrojenia 3cm od lica pręta.
Podczas transportu nie wolno dopuścić do rozwarstwienia się masy betonowej na
poszczególne składniki. Masa betonowa nie powinna być zrzucana z większej wysokości niż
1,0m. Należy unikać przerw w betonowaniu, a w przypadku koniecznym, przerwę
zabezpieczyć taśmą dylatacyjną.
Poza tym należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem miejsc połączeń i
odpowiednią pielęgnację betonu. Po 24 godzinach od ułożenia, beton intensywnie podlewać
i kontynuować przez okres co najmniej 14 dni przy całkowitym nasyceniu betonu wodą.
Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem zbiornika należy przeprowadzić próby
szczelności zgodnie z normą PN-B-10702:1999. „Wodociągi i kanalizacja, zbiorniki,
wymagania i badania.”
W przypadku negatywnej próby szczelności należy podjąć decyzję co to metody
uszczelnienia i wyboru środka uszczelniającego odpowiednio do rodzaju stwierdzonych
nieszczelności.
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4.2. Komora zasuw.
Zaprojektowano ją w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu C25/30,zbrojonego
stalą żebrowaną A-IIIN. Ściany oraz płyta denna grubości 25cm monolityczne, płyty
pokrywowe prefabrykowane o grubości 15cm
Pod płytą denną podkład grubości 10cm z betonu C8/10 zatartego na gładko z izolacją
poziomą powłokową grubości 4mm, zbrojoną włóknami szklanymi. Izolację zabezpieczyć
warstwą grubości 5cm z betonu C8/10. Na płycie dennej spadki w kierunku studzienki do
ewentualnego odprowadzenia wody. Wykonać je z betonu C12/15 zatartego na gładko.
Izolacje przeciwwodne ścian identyczne jak pod płytą denną. Do głębokości 1,0m ściany
ocieplić płytami gr. 5cm ze styroduru.
Na płytach pokrywowych paroizolacja z 1 warstwy papy termozgrzewalnej lub 1
warstwy folii budowlanej oraz izolacja termiczna płytami gr.5cm ze styropianu FS 20 z
naklejoną 1 warstwą papy. Następnie wykonać izolację z 1 warstwy papy termozgrzewalnej.
Izolację zabezpieczyć betonem spadkowym C16/20, zbrojonym przeciwskurczowo siatką z
prętów 4,5mm w rozstawie co 8cm, lub włóknami polipropylenowym. Beton spadkowy należy
zhybrofobizować .
Zejście do komory stopniami złazowymi stalowymi U-320, powlekanymi warstwą z
tworzyw sztucznych poprzez właz ocieplany 80x80x30cm

4.3. Pompownia
Zakres opracowania branży konstrukcyjne obejmuje fundament dla konteneru
pompowni. Fundament powinien być wykonany przed dostawą kontenera pompowni z
betonu C20/25. Przyjęto fundament o grubości 20cm i wysokości 90cm ,zbrojony prętami
stalowymi ø6 i ø10 ze stali klasy 500S. Od strony zewnętrznej fundamentu przewidziano
izolację termiczną grubości 5cm z polistyrenu ekstradowanego.
4.4. Kanał odwadniający
W celu odwodnienia pomieszczenia pompowni zaprojektowano kanał odwadniający
o szerokości 40cm i głębokości 60-65cm przykryty elementami z krat pomostowych o
wymiarach 470mm x 800mm . Kanał odwadniający wykonać należy z betonu C20/25 ze
zbrojeniem prętami stalowymi ze stali klasy 500S. Kraty pomostowe układane będą na
kątowniku L40x35x2. Przyjęto grubość ścian kanału odwadniającego 15cm. Kanał
posadowiony będzie na betonie podkładowym C8/10 o grubości 10cm.

5. Geotechniczne warunki posadowienia
Warunki gruntowe są złożone z uwagi na wystąpienie wody gruntowej powyżej
projektowanego poziomu posadowienia.
Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U.2012.463) kategorię posadowienia ustala się na drugą z
uwagi na złożone warunki gruntowe oraz głębokość wykopu powyżej 1,2m.
Opracował:
inż. Stanisław Sztuk
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