
MI   MIASTOPROJEKT  CZ STOCHOWA
          Spó ka  z  o.o.

42 – 201  CZ STOCHOWA,    UL. SZYMANOWSKIEGO 15
tel./fax.   (034)  324 – 57 – 58,                            e-mail: miastoprojekt@apl.pl

Faza  opracowania:

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu:
BUDOWA  BUDYNKU  SZKO Y  PODSTAWOWEJ
PRZY  UL. SZKOLNEJ  W  POCZESNEJ
Dz. nr  110/4,  110/5,  110/75  k.m. 2

Temat  opracowania:

TOM I/2 - PRZY CZA  WODY,  KANALIZACJI
SANITARNEJ  I  PRZEK ADKI

                  ISTN. KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor:
Szko a Podstawowa w  Poczesnej
ul. Szkolna 1
42-262  POCZESNA

Nr  umowy:
232/PW/2006

Projektant:
mgr in . Pawe   RAJCA
upr. nr SLK/0283/PWOS/04

Sprawdzaj cy:
mgr in . Ireneusz  B ASIAK
upr. nr  UAN-VIII/83861/100/90

Data opracowania:
wrzesie   2006 r.
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ZAWARTO   OPRACOWANIA:

I. OPIS  TECHNICZNY

II. RYSUNKI

Orientacja rys. nr 1
Sytuacja 1:500 rys. nr 2
Rzut  parteru 1:100 rys. nr 3
Profil  przy cza  wody 1:500/100 rys. nr 4
Profil  przy cza  kan. sanitarnej
i  przek adki  1:500/100 rys. nr 5
Studzienka  kanalizacyjna  1:25 rys. nr 6
Bloki  oporowe rys. nr 7
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OPIS  TECHNICZNY
do  projektu  budowlanego  przy cza  wody  i  przek adki

kanalizacji  sanitarnej  dla  budowy  budynku
                  Szko y  Podstawowej  przy  ul. Szkolnej  1  w  Poczesnej
                                 dz. nr  110/4,  110/5,  110/75  k.m. 2

PODSTAWA  OPRACOWANIA:

- zlecenie  inwestora,
- projekt  architektoniczno-budowlany, inst. wod.-kan. ,
- warunki  wodoci gowe,
- mapa  sytuacyjna  w  skali  1:500,
- uzgodnienie  PZUDP  Cz stochowa, ul. Sobieskiego 9,
- uzgodnienia  bran owe.

DANE  OGÓLNE

Istniej ca  Szko a  Podstawowa  i  Gimnazjum  zlokalizowana  jest  przy
ul. Szkolnej  1  w  Poczesnej  przy  skrzy owaniu  ul. Bankowej
i  Szkolnej.
Projektuje  si   rozbudow   szko y  o  segment  od  strony  po udniowej
o  budynek  II  kondygnacyjny  powi zany  z  istniej   sal   gimnastyczn
dla  dzieci  m odszych.
Projektowany  nowy  segment  szko y  podstawowej  usytuowany  jest  na
istniej cym  uzbrojeniu  podziemnym  jak  kanalizacja  sanitarna,
kanalizacja  deszczowa  i  kablu  energetycznym.
W/w  lokalizacja  umo liwia  prowadzenie  nauki  w  istniej cym  budynku
do  czasu  uko czenia  budowy  nowej  cz ci.  W  drugim  i  trzecim  etapie
nast pi  budowa  basenu  krytego  i  nowej  hali  sportowej.
Dojazd  do  basenu  od  ul. Bankowej  po  dzia ce  istniej cej  agronomówki.

STAN  ISTNIEJ CY

Dzia ka  pod  projektowan   rozbudow   zlokalizowana  jest  w  centrum
Poczesnej  przy  skrzy owaniu  ul. Bankowej  i  Szkolnej,  dzia ka  ma
kszta t  prostok ta  z  niewielkim  spadkiem  w  kierunku  wschodnim,  jest
ogrodzona  zabudowana:  pawilonem  szko y  podstawowej  z  cznikiem,
sto ówk   z  zapleczem  i  ma   sal   gimnastyczn ,  II  kondygnacyjnym
budynkiem  Gimnazjum,  boisko  do  pi ki  no nej,  parking  od  strony
ul. Szkolnej  oraz  dojazd  do  zaplecza  sto ówki.
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Uzbrojenie  istniej ce  na  dzia ce  to:

- kanalizacja  sanitarna   200  (przy cza),
- kanalizacja  deszczowa   300  i  200  mm  (przy cza),
- przy cze  wody   400  mm,
- gazoci g  redniego  ci nienia   50  mm  z  istniej cym  przy czem,
- kanalizacja  telefoniczna,
- kable  energetyczne  NN  i  WN.

ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt  obejmuje  przy cze  wody  i  kanalizacji  sanitarnej  z  projektowanej
szko y.
Projektowany  segment  szko y  zosta   zlokalizowany  na  istniej cej
kanalizacji  sanitarnej  200  mm.
Zachodzi  konieczno   przek adki  poza  projektowany  budynek  szko y
oraz  przewidywany  perspektywicznie  kryty  basen  szkolny  -  II  etap
budowy.
Projektowane  przy cze  wody  w czy   do  wodoci gu  miejskiego

  100  mm  zlokalizowanego  w  poboczu  ulicy  Szkolnej.
czenie  poprzez  wstawienie  trójnika  ko nierzowego  z  cznikami

ko nierzowymi  i  zasuw   100  mm.
Przy cze  zaprojektowano  z  rur PE  SDR11   125/11,4  mm,  1,5  m
przed  budynkiem,  rury  stalowe  100  mm  podwójnie  ocynkowane
izolowane  antykorozyjnie  np. 2 x ta   „DENSO”.
Wodomierz  zlokalizowano  na  parterze  w  wydzielonym  pomieszczeniu
kuchennym.
Trzpie   zasuwy  wyprowadzi   na  powierzchni   terenu  i  umie ci
w  skrzynce  ulicznej.
Rury  uk ada   na  podsypce  piaskowej.  Zabezpieczenie  wykopu  obudow
lu .
Po  wykonaniu  przy cza  przeprowadzi   prób   hydrauliczn ,  p ukanie,
dezynfekcj   i  odbiór  ko cowy.
Tras   przy cza  oznaczy   ta   lokalizacyjn   koloru  niebieskiego
z  zatopion   wk adk   metalow .

INSTALACJA  WOD.-KAN.  W  BUDYNKU

Instalacj   wody  zimnej  i  ciep ej  wykona   z  rur  stalowych  ocynkowanych
podwójnie,  czenie  rur  przy  pomocy  typowych  kszta tek.
Kanalizacja  sanitarna  z  rur  PCV  kielichowych  czonych  na  uszczelki
gumowe.
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Instalacj   wod.-kan.  wykona   wg  za czonych  rozwini .
Pion  kanalizacyjny  w  najni szym  punkcie  wyposa   w  rewizje,
a  ponad  dachem  zako czy   rur   wywiewn   160  mm.

KANALIZACJA  CIEKOWA  ZEWN TRZNA  PRZEK ADKA  I  PRZY ACZE

Projektowane  przy cza  w czy   do  projektowanej  przek adki  kanalizacji
sanitarnej  200/5,9  mm.  Przy cze  wykona   z  rur  PVC   160/4,7 mm
kielichowe  rodzaj  „P”  typ  ci ki  „S”  PVC  lite  czone  na  uszczelki
gumowe.
Producent  rur  i  kszta tek  z  PVC  Zak ady  Tworzyw  Sztucznych
„KRYWA D”  -  ERG  S.A.  w  Knurowie  Zak ad  w   orach – przek adka.
Rury  uk ada   na  podsypce  piaskowej.
Na  przy czu  zastosowano  studzienk   rewizyjn   okr   z  kr gów
elbetowych   1,0  m  z  w azem  eliwnym  typu  „ci kiego”.

W  dnie  studzienki  wyrobi   kinet   a  w  cianach  zamontowa   klamry
azowe  co  30  cm.

Studzienk   od  zewn trz  posmarowa   lepikiem  asfaltowym  3-krotnie
na  gor co.
Studzienk   wykona   wg  za czonego  rysunku,  wykopy  pod  przy cze
o  szeroko ci  0,9 – 1,0  m  i  zabezpieczy   obudow   lu .
Roboty  ziemne  prowadzi   zgodnie  z  norm   PN-B/99-10736.

UWAGI  KO COWE

- Tras   przy cza  winna  wytyczy   uprawniona  jednostka
wykonawstwa  geodezyjnego.

- Uwzgl dni   zalecenia  podane  w  protokole  ZUD.
- Przy  wykonywaniu  instalacji  wod.-kan.  przestrzega   przepisów

zawartych  w  Zarz dzeniu  Min. Bud. Dz. IV  Rozdzia   1  i  2
z  dnia  15.06.2002 r.  Dz. U. nr 75  z  2002 r.  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiada   instalacje  wody  zimnej
oraz  kanalizacje  sanitarne.

- Zasypuj c  wykopy  ubija   ziemi   warstwami  grub. ok. 20  cm.
- Roboty  ziemne  prowadzi   zgodnie  z  norm  PN-B-10736 z 1999 r.
- Nale y  zleci   jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego

powykonawcze  pomiary  trasy  przy cza  wodoci gu  i  lokalizacj
zbiornika  cieków  oraz  wykonanie  zwi zanej  z  tym  dokumentacji.

- Po  zako czeniu  robót  teren  doprowadzi   do  stanu  pierwotnego.
- Odbiór  ko cowy  robót  powinien  by   przeprowadzony  po

zako czeniu  monta u  i  po  wykonaniu  inwentaryzacji  geodezyjnej
przez  uprawnionego  geodet ,  w  obecno ci  inwestora,  kierownika
budowy  i  s b  technicznych  Wodoci gów  Cz stochowskich.
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OBLICZENIA  ZIMNEJ  WODY

Przep yw  obliczeniowy  wg  PN-92/B-01706

Ilo gn          gn (dm3/s)

- Bateria  umywalkowa 38 0,07 2,66
- Bateria  zlewozmywaka   7 0,07 0,29
- uczka  zbiornikowa  (wc) 32 0,13 4,16
- Pisuar   9 0,13 1,17
- Natrysk   5 0,15 0,75
- Nogomyjne   2 0,07 0,14

9,37

Wzór:

q  =   0,4  ( qn)0,54  +  0,48

q  =   0,4  (9,37)0,54  +  0,48  =  1,82

Dobór  wodomierza  wg  PN-92/B-01706.

Przep yw  obliczeniowy  dla  wodomierza:
qw  =  1,82  dm3/s    =  6,55  m3/h  gosp.

p.po . max  2,5  l/s  x  2  =  5  l/s  -   18  m/h

Dobrano  wodomierz  skrzyde kowy  wielostrumieniowy  typu  WS-10  dn  40.
Producent  POWOGAZ.
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OBLICZENIA  SPRAWDZAJ CE  WYMAGANEGO  CI NIENIA
DLA  INSTALACJI  P. PO .

               (dla  najdalej  po onego  hydrantu  p.po .)

- strata  ci nienia  w  przy czu  wody   0,25
- strata  ci nienia  na  poziomach  w  budynku   2,11
- strata  ci nienia  na  pionie   1,15
- strata  ci nienia  na  wodomierzu   1,50
- strata  ci nienia  na  zaworze  antyska eniowym   9,00
- strata  ci nienia  na  filtrze   0,60
- wysoko   geometryczna   5,60
- wymagane  ci nienie  wyp ywu  hydrantu 20,00

40,21  m sw

Ci nienie  w  sieci  zewn trznej  wynosi  30,00 m s . w.  co  jest  niewystarczaj ce.
Dla  podniesienia  ci nienia  wody  na  cele  p.po arowe  przewidziano  pomp
ICV  18-40  producent  „Instal – Compakt”  zlokalizowan   w  pomieszczeniu  na
wodomierz.
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