DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ
ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź
tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BUDOWY TĘŻNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
W RAMACH ZADANIA : BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY
O CHARAKTERZE REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻĄZNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
DZIAŁKA NR EW. 226/2 i 226/1 OBRĘB DZIERŻĄZNA,
DZIERŻĄZNA 4, 95-001 BIAŁA
INWESTOR:

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
z/s w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, 95-001 Biała

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ
UPR. NR 22/R-152//ŁOIA/08

Łódź, 31.01.2018

SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.

Wstęp
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce i czas ich
występowania
5.1 Upadek z wysokości
5.2 Porażenie prądem elektrycznym
5.3 Skaleczenia
5.4 Uderzenie i przygniecenie
5.5 Poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek
5.6 Spadające przedmioty
5.7 Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn
5.8 Urazy oczu
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń.
9. Uwagi końcowe

1. Wstęp
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma na celu:
–
usprawnienie procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
–
przedstawienie sugestii projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających ułatwić
kierownikowi budowy sporządzenie planu BIOZ
Intencją projektanta jest, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa tężni terenowej wraz z infrastrukturą: wody, zbiorników
na solankę , energii elektrycznej, budowa instalacji oświetlenia terenu, ciągów pieszych.
Zakres robót przewidzianych do realizacji w związku z planowanym zadaniem, polegającym
na budowie w/w obiektu jest w wielobranżowym projekcie budowlano -wykonawczym.
Przy realizacji robót budowlanych przewidziano :
–
pomiary geodezyjne
–
roboty ziemne
–
roboty fundamentowe
–
montaż konstrukcji
–
montaż urządzeń gotowych
–
wykonanie robót instalacyjnych
–
roboty wykończeniowe
–
prace porządkowe
Ostateczną kolejność wykonywania robót ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
Inwestorem.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Przedmiotowa działka, w zakresie objętym opracowaniem nie nie posiada zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, znajdą
się:
● słupy elektroenergetyczne oświetlenia terenu
● zewnętrzna instalacja wody
● utwardzenie terenu
● istniejący drzewostan

4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
●

Sieci uzbrojenia podziemnego . W przypadku prowadzenia w ich rejonie prac – zachować ostrożność, a przy zbliżeniach do sieci podziemnych prace wykonywać ręcznie.

5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich wystąpienia :
5.1 upadek z wysokości :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
b/ miejsca występowania zagrożenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokości ,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
5.2 porażenie prądem elektrycznym :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesyłające energię elektryczną ,
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie ,
5.3 skaleczenia :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali , stal zbrojeniowa
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie

5.4 uderzenie i przygniecenie :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie , prawdopodobieństwo niewielkie ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych , przy transporcie
ręcznym , przy składowaniu materiałów ,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
5.5 poślizgnięcie się , potknięcie się , upadek :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
5.6 spadające przedmioty :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : rusztowania , przenoszenie,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
5.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : giętarka , betoniarka , gilotyna ,
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie ,
5.8 urazy oczu :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna ,
roboty izolacyjne, roboty montażowe i zbrojarskie
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony instruktaż pracowników.
a) pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe
i stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP ,
natomiast pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych
przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy.
b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia :
● ocena zdarzenia. podjęcie działania,
● jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego,
● ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego,
● sprawdzenie tętna,
● sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych,
● ocena stanu przytomności,
● ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.,).
● zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego
● zagrożenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników
● toksycznych),
● natychmiastowe zgłoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub
● współpracownika o zaistniałym zdarzeniu ,
● wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),
● zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jeśli nie ma możliwości szybkiego
● dotarcia lekarza).
● zabezpieczenie miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie ,
● kierownictwo budowy informuje dyrekcję i służby BHP o zaistniałym zdarzeniu
c) wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń takich jak :
● kaski ,
● szelki przy pracach na wysokości ,
● odzież roboczą i ochronną ,
● sprzęt ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów
● materiały wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane są na wyznaczonym
do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym ,
● stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane są na placu produkcji
pomocniczej
● materiały drobne oraz farby są przechowywane w podręcznych magazynach
kontenerowych
● przemieszczanie materiałów sypkich w obrębie budowy odbywa ręcznie za pomocą
taczek .
8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń;
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Sporządzenie planu BiOZ
Sporządzenie planu organizacji robót
Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy
Sporządzenie opisu zadań wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców realizacji
budowy
Szkolenie i instruktaż pracowników
Zatrudnienie wyłącznie pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie dla danego
stanowiska, posiadający orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i
został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP.
Prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną.
Zawiadomienie właściwego inspektora pracy, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie BHP w procesie
przygotowania i realizacji budowy.
Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić organizację pracy w sposób
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia.
Jeśli ze względów na rodzaj procesu pracy, likwidacja szkodliwości nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie
środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrożenia.
W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania takich prac oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej.
Pracowników i osoby związane z procesem budowlanym przebywające na terenie budowy wyposażyć w środki ochrony osobistej ( kask ochronny, rękawice, okulary ochronne,
maski ochrony dróg oddechowych itp.).
Na terenie budowy należy zapewnić :
- Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantującym bezpieczną
eksploatację dróg, przejazdów, przejść , placów i parkingów z ustaleniem ich
szerokości , spadku nawierzchni, oświetlenia itp.
- Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z
uwzględnieniem optymalnych warunków BHP
- Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku prefabrykatów,
konstrukcji stalowych i drewnianych itp.
- Odprowadzenie wody opadowej od torów, dróg i działek przeznaczonych na
składowanie wyrobów i materiałów budowlanych
- Zabezpieczenie od wyładowań elektryczności atmosferycznej, zabezpieczenie
przed porażeniem prądem elektrycznym.
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I. WSTĘP

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje projekt budowy wolno-stojącej tężni terenowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz elementami małej architektury.
2. Lokalizacja
Działka nr ew. 226/2 i 226/1 obręb Dzierżązna, Dzierżązna 4, 95-001 Biała
3. Inwestor
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej,
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
4. Podstawa opracowania
§ Zlecenie Inwestora
§ Mapa do celów projektowych w skali 1:500
§ Wizja lokalna.
§ Uzgodnienia z władzami i instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Ustalenia MPZP
Dla przedmiotowego terenu brak MPZP.
6. Istniejący stan zagospodarowania działki
Działki zlokalizowane w Dzierżąznej. Działki na której przewidziano zabudowę tężni , to teren
o charakterze rekreacyjno -sportowym, zlokalizowane są tu domki letniskowe oraz miejsca
do rekreacji. Działki posiadają nieliczne zadrzewienia, przeważnie w układzie liniowym
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Drzewostan wysoki w dobrym stanie. W obszarze
opracowania działka płaska. Na działce nr 226/1 znajduje się zbiornik wodny.
a. Stan prawny
Teren objęty inwestycją jest własnością Gminy Zgierz, oraz zgodnie ze Statutem Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej wprowadzonym
uchwałą nr XXI/301/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 maja 2016 r. jest siedzibą ww.
GCKSTiR będącego samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
Gminy Zgierz pod nr 1.
b. Warunki gruntowo – wodne
Szczegóły w tomie architektury i opinii geotechnicznej.
c. Komunikacja zewnętrzna, utwardzenia terenu
Działki posiadają bezpośredni dostępu do drogi publicznej o jezdni nieutwardzonej. Na
terenie działki znajduje się szereg utwardzeń pieszo-jezdnych. Teren jest ogrodzony.
d. Zabudowa
W zakresie objętym opracowaniem działki nie są zabudowane. Poza zakresem znajdują się
drewniane domki letniskowe.
e. Uzbrojenie
Na terenie działek zewidencjonowane są następujące urządzenia podziemne:
–
instalacja kablowa energii elektrycznej ePWN
–
instalacja wodociągowa
–
instalacja kanalizacji sanitarnej
7. Istniejący stan zagospodarowania działki - Opis projektowanych zmian
Na terenie objętym inwestycją nie projektuje się wykonania prac wstępnych.

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy wolno-stojącej tężni terenowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury.
W projekcie nie przewiduje się wykonania dodatkowego ogrodzenia terenu, nie przewiduje
się wycinki drzewostanu .
Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w panujących stosunkach wodnych w obrębie
inwestycji. Całość zabudowy zlokalizowana została na działce nr 226/2. Włącznie mediów do
istniejących instalacji zewnętrznych na działce 226/1. Nie przewiduje się zmian w
powierzchni zabudowy, utwardzeń oraz biologicznie czynnej na działce nr 226/1, dlatego jest
ona wyłączona z bilansu. Miejsca parkingowe na zasadzie dotychczasowej obsługi.
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8. Wpływ inwestycji na środowisko i obszar oddziaływania obiektu
Na obszarze inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki, ani
dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.
Obszar objęty planem nie jest częścią terenów górniczych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, inwestycja
nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rodzaj i charakter projektowanej zabudowy nie stwarzają zagrożenia dla higieny i
zdrowia użytkowników, nie zaliczają się także do przepisów kwalifikowanych w
odrębnych przepisach.
Projektowany obiekt zapewnia dostęp światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały
pobyt ludzi, nie przesłania ani nie zacieniania istniejących obiektów sąsiednich.
Inwestycja nie zmienia dostępu do dróg publicznych; wody pitnej, innych niezbędnych
przyłączy infrastruktury technicznej (wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków
łączności) dla istniejących i projektowanych budynków na działkach sąsiednich.
Przewiduje się, że emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i
płynnych (ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się) pochodząca z inwestycji jak również
emisja hałasu związana z projektowanym założeniem, nie będzie miała negatywnego
wpływu na sąsiednie działki.
Projektowana zabudowa nie spowoduje zagrożenia zanieczyszczenia powietrza, wody
lub gleby i zapewnia ochronę przed uciążliwościami oraz ochronę p.poż. Zgodnie z
Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pn.zm.)
Nie przewiduje się występowania emisja wibracji, promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń (parametrów czynników i
zasięgu rozprzestrzeniania się) czy wydobywającego się w fetoru.
Informuje się, że nie planuje się przemieszczać znacznych ilości mas ziemnych w
związku z planowaną budową , a ziemia pochodząca z wykopów pod ławy zostanie
zagospodarowana na działce Inwestora.
Projekt nie przewiduje zmian w panujących stosunkach wodnych w obrębie inwestycji.

9. Obszar oddziaływania Inwestycji
Ze względu na projektowaną wysokość i lokalizację budowli ocenia się, iż obszar
oddziaływania obiektu ograniczony będzie do terenu inwestycji czyli działki nr ew.
226/2 oraz fragmentu działki nr ew. 226/1, obręb Dzierżązna. Nie występuje
przesłanianie i zacienianie sąsiednich działek.
10. Projektowane uzbrojenie terenu
Projektowana budowa wymaga:
–
rozbudowy zewnętrznych instalacji energii elektrycznej
–
rozbudowy zewnętrznych instalacji wody
budowy zbiornika retencyjnego i zbiornika na solankę z instalacją rozprowadzającą

11. Dane powierzchniowe działki 226/2– w zakresie objętym opracowaniem
1

Powierzchnia działki objęta opracowaniem

2

Projektowana tężnia

3

Powierzchnia utwardzeń

4

13,23 m2
1.156,90 m2

- projektowany plac oraz dojście piesze

102,30 m2

- projektowane utwardzenie pod ławkami

18,30 m2

- projektowane opaski żwirowe tężni

12,00 m2

- projektowane obrzeza trawnikowe

2,60 m2

- murek

11,50 m2

- istniejące ciągi piesze

1.010,20 m2

Powierzchnia istniejących trawników

3.093,07 m2

- istniejące trawniki adaptowane bez zmian

2.858,77 m2

- istniejące trawniki do ponownego założenia
5

4.263,20 m2

Powierzchnia biologicznie czynna

234,30 m2
72,55 %

12. Projektowana zabudowa
W ramach niniejszej dokumentacji projektuje się słupową tężnię solankową zasilaną solanką
ze szczelnego zbiornika. Zaprojektowano tężnię wolnostojącą o konstrukcji drewnianej
posadowionej na żelbetowych fundamentach. Szczegóły w tomie architektury.

–

–

13. Wyposażenie dodatkowe - mała architektura
ławki z oparciem w ilości 5 sztuk.
Ławka która będzie zamontowana musi charakteryzować się odpornością na
uszkodzenia mechaniczne, być wytrzymała na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Sugerowane wymiary minimalne to, wysokość całkowita: 71 cm ; szerokość: 60 cm;
długość: 180 cm;
siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą ; stelaż z żeliwa
lakierowanego ; montaż, do podłoża za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki.

Proponowany wygląd
kosz na śmieci – sztuk 1
Ze względów użytkowych projektuje się kosze z daszkami. Ma to zabezpieczyć wnętrze
kosza przed zbieraniem się w nim wody opadowej.
Sugerowane wymiary minimalne to, wysokość: 110 cm; średnica: 34 cm; pojemność: 35l;
waga: ok. 20 kg; Materiał stal cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo; kolor
czarny. Kosz na konstrukcji rurowej, kotwiony poprzez zabetonowanie rury kotwiącej.

Proponowany wygląd

–

oprawy oświetleniowe – sztuk 2
Oprawy należy osadzić na słupach parkowych stalowych jednostopniowych,
ocynkowywanych ogniowo, wysokości 4 m. Zaprojektowano solarne lampy parkowe LED
działające bez zasilania sieciowego. System składa się z panelu fotowoltaicznego,
źródła światła LED, kontrolera, akumulatora żelowego i słupa dekoracyjnego. W ciągu
dnia, kiedy jest słońce, panel słoneczny konwertuje energię słoneczną na energię
elektryczną i przechowuje ją w akumulatorze. W nocy lub w czasie pochmurnych i
deszczowych dni kontroler przy pomocy czujników oblicza jasność światła dziennego i
automatycznie włącza światło. Bateria dostarcza energii na oświetlenie LED.
Mimo iż producent gwarantuje pracę bez zasilania sieciowego, ze względu na
doprowadzenie instalacji do pomp tężni i oświetlenia tężni , zaprojektowano dodatkowy
kabel zasilający dwie lampy solarne. Dodatkowe zasilanie ma na celu zapewnienie
ciągłości oświetlenia terenu nawet w przypadku awarii akumulatora.

Proponowany wygląd

–

regulamin – sztuk 1
sugerowane wymiary minimalne to, wysokość: 250 cm ; szerokość: 8 cm; długość:120
cm ; konstrukcja: stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna: płyta PCV; Montaż
przez zabetonowanie elementów kotwiących. Kolor ram i słupków – czarny.

Proponowany wygląd

Na tablicy powinny znaleźć się, w formie słownej i piktogramów, co najmniej poniższe
informacje:
- zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
- zakaz palenia papierosów
- zakaz wnoszenia opakowań szklanych
- zakaz zaśmiecania
- zakaz jazdy rowerem
- dzieci powinny przebywać pod opieką rodziców
- za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
- numery ratunkowe

14. Ciągi piesze i utwardzenia
Przeprowadzając analizę komunikacji na przedmiotowym terenie stwierdzono, iż
projektowana inwestycja nie wymaga przeprojektowywaniu układu istniejących utwardzeń.
Nie przewidziano budowy ścieżek rowerowych.
Wszystkie projektowane nawierzchnie piesze na terenie projektuje się w ścisłym dowiązaniu
się do istniejącego ukształtowania terenu, jako wyniesione względem otaczającego terenu o
około 3cm, tak aby woda opadowa spływała na trawnik bez tworzenia kałuż na ścieżkach.
Przekrój chodników daszkowy.
14.1. Projektowana konstrukcja utwardzeń
Na ciągach pieszych zaprojektowano nawierzchnię z mieszanek betonowych z dodatkiem
czynnika hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość. Wyodrębniając strefę z ławkami ,
poprzez zróżnicowanie użytej nawierzchni – szczegóły w punkcie projektowane
nawierzchnie. Zakończenie chodników obrzeżami trawnikowymi 6x30x100 cm, w kolorze
grafitowym.
•
Konstrukcja nawierzchni
- kostka betonowa
gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3
gr. 5 cm
- warstwa uzupełniająca z piasku średnioziarnistego
stabilizowanego cementem 5MPa; o grubości wynikowej
po zdjęciu humusu
gr. około 12 cm
14.2. Projektowane nawierzchnie
Wszystkie utwardzenia zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej,
dwuwarstwowej (warstwa konstrukcyjna i warstwa wierzchnia), warstwa wierzchnia – rodzaj
wykończenia melanż. Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikające się barwy
inspirowane kolorami skał spotykanych w naturze w tonacji :
- melanż grafitowo—rudo—szary - przestrzeń pod ławkami
- melanż piaskowy - przestrzeń placu

Nawierzchnia betonowa gładka bezfazowa, kostki o prostych ciętych krawędzi i narożach
oraz gładkiej powierzchni licowej, w kilku formatach: wymiary kostek ok. 21x14; 18x14;
14x14; 11x14; 7x14 w grubości 6 cm.
Kostka na etapie produkcji zabezpieczona w masie betonowej przez zastosowanie środków
hydrofobowych zmniejszających nasiąkliwość.
Kostka przeznaczona do nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych dla pojazdów lekkich w
grubości 6 cm. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 1338:2003/AC:2006
Sugerowana kolorystyka:
melanż grafitowo—rudo—szary
przestrzeń pod ławkami

melanż piaskowy
przestrzeń placu

Sposób układania:
Wykonując nawierzchnię placu należy zachować spadki umożliwiające odprowadzenie wody
opadowej poza plac. Nawierzchnia w układzie niegeometrycznych połączeń w ramach
jednego rzędu ( układ płyt przypadkowy), tworzący jednak równoległe rytmiczne pasy.

Sugerowana wygląd kostki i wzór nawierzchni.
Opaski tężni należy wykonać z otoczaków w kolorze białym, piaskowym i szarym, frakcja
10/20. Pod warstwą otoczków należy wykonać podkład z geowłókniny lub innego
wodoprzepuszczalnego podłoża zabezpieczającego przed przerastaniem chwastów.
Przewiduje się, iż powierzchnia kamienna będzie nieznacznie zagłębiona w stosunku do
placu ( różnica około 2 cm) tak aby otoczaki nie przemieszczały się na teren placu. Obrzeża
należy wykonać w taki sposób aby nie stanowiły niebezpiecznych, wystających elementów,
grożących potknięciem się.

Sugerowana kolorystyka.

15. Zieleń i projektowane nasadzenia
15.1. nawierzchnia trawiasta
W strefie prowadzenia prac ziemnych związanych z budowa infrastruktury technicznej –
zbiorniki na solankę , należy odtworzyć zniszczoną pracami ziemnymi nawierzchnie
trawiastą. Ze względu na specyfikę terenu sugeruje się aby obsiania dokonać za pomocą
traw odpornych na niskie koszenie oraz udeptywanie jak również mało wymagających pod
względem warunków glebowych i atmosferycznych. Sugerowane gatunki to :

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra),
Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na różnych podłożach i przy
różnej wilgotności podłoża. Charakteryzuje ją wolne tempo wzrostu, wąskie, delikatne blaszki
liściowe oraz duża gęstość pędów wegetatywnych. Tworzy luźne, niskie kępki i w rezultacie
równomierną, gęstą, umiarkowanie zwartą darń. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie,
częste koszenie i udeptywanie, wykazuje też tolerancję na mróz i susze. Dekoracyjne liście,
wolne tempo wzrostu i duża odporność na użytkowanie sprawia, że jest podstawowym
składnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i uniwersalnych.
Odmiana: Kostrzewa czerwona GROSS
Odmiana trawnikowa rozłogowa o dość dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia
podłoże latem i jesienią. Dobra zimotrwałość i odporność na choroby. Daje trawnik w kolorze
soczysto-zielonym, Odpowiednia na trawniki głównie ozdobne oraz do zadarniania terenów
trudnych (skarpy, nasypy, pobocza dróg).
Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
Trawa o mocnych, wąskich liściach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na
niekorzystne warunki siedliskowe (niskie pH, ubogą glebę, susze i mrozy), dzięki
rozbudowanemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu i mocnym liściom. Ze względu na
niskie wymagania siedliskowe i dużą odporność stosowana w mieszankach przeznaczonych
na tereny suche, silnie nasłonecznione, narażone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki
zakładane przy drogach. Doskonała do skarp, szczególnie miejsc suchych. Może być nisko
koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche.
Uwaga: Informacje dotyczące gatunków traw pochodzą ze strony: www.trawnik.com
16. Instalacje elektryczne
Napięcie zasilania
400/230 V
System ochrony przed porażeniem elektrycznym „ szybkie wyłączenie” oraz wyłączniki
ochronne.
Moce wynikające z warunków przyłączenia
Moc zainstalowana
Pi = 2,5 kW
Moc obliczeniowa
Po= 1,5 kW
Wartość prądu dla mocy obliczeniowej
Io = 2,55A
16.1.zakres opracowania
Instalacje zewnętrzne
- Instalacja oświetleniowa
- Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
- Instalacje przeciwprzepięciowa
- Zasilanie urządzeń technologii
16.2.szczegóły techniczne
Z istniejącego złącza należy zasilić kablem YKY 5x6mm projektowaną rozdzielnicę TE.
Projektowana rozdzielnica w jedno-ściennej , jedno-drzwiowej obudowie zewnętrznej typu
outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem
przeciwdeszczowym. Wykonana z aluminium pokryta proszkowo odpornym na UV czystym
poliestrem w kolorze RAL 7035.
Obudowa w klasie IP55, IK07, NEMA 3R o wymiarach szerokość 600mm, wysokość
1200mm, głębokość 500mm, postawiona na fundamencie 30 cm powyżej gruntu, w
istniejącej rozdzielni wykonać zabezpieczenie S303C20.
Z projektowanej rozdzielnicy zasilane będą obwody oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia
tężni oraz zasilanie skrzynki sterowania pomp. W projektowanej rozdzielni należy wykonać,
zgodnie z dokumentacją, zabezpieczenia różnicowo-prądowe, układ ochronników,
poszczególnych obwodów, połączenie uziemiające z uziomem szyny uziemiającej Z.S.U i
połączenia wyrównawcze o przekroju nie mniejszym niż połowa pola przekroju przewodu
ochronnego.
Jako ochronę przeciwprzepięciową zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe typu
DEHN quard 275.
oświetlenie terenu i tężni
Zaprojektowano słupy z aluminium, w związku z tym należy do zacisku ochronnego w słupie
przyłączyć przewody ochronne i uziemiające w tym bednarkę (30x4), w przypadku zmiany
słupa na słup z tworzyw sztucznych nie wykonujemy tych połączeń.

Zaprojektowano solarne oświetlenie terenu, zasilanie sieciowe stanowi jedynie rezerwę na
wypadek awarii akumulatora.
Dopuszcza się montaż wyłącznie słupów i opraw oświetleniowych stanowiących systemowe
rozwiązanie w połączeniu z panelem fotowoltaicznym, kontorlerem i akumulatorem,
posiadających w całości gwarancje producenta.
Listwy LED należy zainstalować na okapie dachu tężni i zasilić kablem YKY 3x2,5. Taśma
LED 600 biała ciepła w powłoce silikonowej IP65 o szerokości 10 mm białe, o ciepłej barwie,
wodoodporne do użytku zewnętrznego, w oprawach oświetleniowych o wysokiej szczelności,
której klasa odporności przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody IP 67. Profil oprawy z
wysokogatunkowego aluminium, taśma. Diody przesłonięte dedykowaną do profilu osłoną
mleczną z poliwęglanu, posiadającą certyfikat gwarantujący odporność na czynniki
atmosferyczne, promieniowanie UV i palność. Profil wraz z diodami, osłoną i zaślepkami
stosować tylko w wersji uszczelnionej specjalnym silikonem neutralnym. Należy zastosować
mleczną osłonę oraz taśmę LED600 aby uzyskać jednolitą linię światła. Profil mocowany do
podłoża, za pomocą elastycznego kleju mrozoodpornego.
Zasilanie oświetlenia terenu odbywać się będzie kablem YKYzo 5x4.
Zapalanie oświetlenia tężni odbywać się będzie poprzez układ sterowania stycznika zegarem
astronomicznym lub czujką zmierzchową.
16.3.układanie kabli nn
Kable należy układać na dnie wykopu na głębokości 70 cm od powierzchni zniwelowanego
terenu. Ułożony kabel należy zasypać warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 25
cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Folia
powinna mieć grubość co najmniej 0.5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykryła
ułożone kable lecz nie mniejsza niż 20cm.
Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm,
W przypadku braku folii do przykrycia można użyć cegieł, kształtek ceramicznych itp. Kabel
ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
np, przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów, rur itp.
Na oznacznikach należy nanieść trwałe napisy zawierające co najmniej :
a/ symbol oraz numer ewidencyjny linii / kabla /
b/ oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c/ znak użytkownika kabla
Najmniejsza dopuszczalna odległość między kablami n.n. winna wynosić 10cm. Kable
powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1 – 3) % wystarczającym do
skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
Przy wprowadzeniu kabli do stacji i złączy należy pozostawić zapasy po ok. 3 m,
Kable n.n. należy zakończyć głowicami palczastymi na sucho.
Przy skrzyżowaniu kabla n.n, z utwardzeniami, kabel należy układać w rurach PVC
> 100 mm na całej długości / szerokości / drogi oraz minimum po 50 cm w obie strony od
krawężnika utwardzenia, Odległość górnej powierzchni rury od powierzchni nawierzchni
powinna wynosić co najmniej 100 cm .
Przy skrzyżowaniu kabla n.n z kablami oświetleniowymi i z kablami tego samego rodzaju
należy każdy z krzyżujących się kabli chronić przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyżowania i na długości po 50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania.
Najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa przy skrzyżowaniu powinna wynosić
a) 25cm – między kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe sieci do 1kV z
kablami tego samego rodzaju
b) 50cm - między kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe sieci do 1kV z
kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1kV
16.4. ochrona od porażeń
Ochrona od porażeń została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem M P z dnia
08.10.1990 r. ( Dz. U. 81/91) oraz normą. PN -HD - 60364
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie
wyłączanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porażeń zastosowano ochronę z
dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewód ten należy doprowadzić do gniazd
wtyczkowych oraz odbiorników na stałe. W instalacjach jednofazowych należy wykonać
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Bilans dla części działki nr 226/2
Powierzchnia działki objęta opracowaniem
Projektowana tężnia
Powierzchnia utwardzeń
- projektowany plac oraz dojście piesze
- projektowane utwardzenie pod ławkami
- projektowane opaski żwirowe tężni
- projektowane obrzeza trawnikowe
- murek
- istniejące ciągi piesze
Powierzchnia istniejących trawników
- istniejące trawniki adaptowane bez zmian
- istniejące trawniki do ponownego założenia
Powierzchnia biologicznie czynna

LEGENDA:

4.263,20 m2
13,23 m2
1.156,90 m2
102,30 m2
18,30 m2
12,00 m2
2,60 m2
11,50 m2
1.010,20 m2
3.093,07 m2
2.858,77 m2
234,30 m2
72,55 %

A,B,C,D,E... GRANICE OPRACOWANIA

1.

PROJEKTOWANA TĘŻNIA - etap I

2.

REGULAMIN

3.

ZBIORNIKI NA SOLANKĘ i PRZELEWOWY
PROJEKTOWANY MUREK
PROJEKTOWANE ŁAWKI
PROJEKTOWANE KOSZE NA ŚMIECI
PROJEKTOWANE DOJŚCIE
DOSTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROJEKTOWANE LATARNIE NA SŁUPIE
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
w rurze osłonowej dwudzielnej fi 110

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY
rury PE80 SDR13,6 Ø32x2,4

A

B

PROJEKTOWANA INSTALACJA SOLANKI
W TYM RUROCIĄGI I 2 ZBIORNIKI
- rury PE100 SDR11 Ø110 i Ø40
NAWIERZCHNIE:
projektowane utwardzenia plac tężni oraz chodnik dojścia
- kostka z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika
hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość;
kolor melanż piaskowy
YKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu przy tężni
YKY 5x4mm - zasilanie skrzynki sterowniczej pomp
YKY 3x2,5mm - zasilanie gniazda skrzynki sterowniczej pomp
YKY 3x2,5mm - zasilanie listew LED oświetlenia tężni

2.

projektowane utwardzenia pod ławkami
- kostka z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika
hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość;
melanż grafitowo—rudo—szary

rozdzielnica tężni
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27 5

projektowana żwirowa opaska tężni

3.

5
0 5
48 0
37

istniejące utwardzenia terenu - ciągi piesze

5
27

1.

0
25

1
70

0
76

Wyjście kablami z instniejącego złącza YKY 5x6mm - zasilanie rozdzielnicy tężni

55

ZIELEŃ:
istniejące trawniki - adaptowane bez zmian

24

24
0
76 870

zasilanie skrzynki
sterownicznej pomp
YKY 5x4mm

0
03 78
1 10

0
37 18
1 14

55
0
25

24
24

istniejące trawniki - założenie nowych

zasilanie gniazda
skrzynki sterowniczej pomp
YKY 3x2,5mm
zasilanie listwy LED oświetlenia tężni
YKY 3x2,5mm
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UWAGA:
Niniejsza mapa jest wydrukiem
mapy do celów projektowych w skali 1:500
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P.1020.2018.516 w dniu 05.02.2018 w Zgierzu
zgodność z oryginałem potwierdzam

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT

mgr inż.

PIOTR KURPIENIK

NR UPR. PODPIS
83/00/WŁ

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

mgr inż.

SŁAWOMIR WOCHNIAK

RYSUNEK

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NR UPR. PODPIS
147/01/WŁ

NR RYSUNKU

ZGT.1.

2.
5 5
27 5
0
48 0
37

3.

55

1.

5
27

YKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu przy tężni
YKY 5x4mm - zasilanie skrzynki sterowniczej pomp
YKY 3x2,5mm - zasilanie gniazda skrzynki sterowniczej pomp
YKY 3x2,5mm - zasilanie listew LED oświetlenia tężni

0
25

1
70

0
76
55

rozdzielnica tężni

24

24
0
76 870

Wyjście kablami z instniejącego złącza YKY 5x6mm - zasilanie rozdzielnicy tężni
zasilanie skrzynki
sterownicznej pomp
YKY 5x4mm
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0
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24

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

zasilanie oświetlenia terenu
YKY 3x4mm

24

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

SKALA

DATA

1:100

31.01.2018

NR UPR. PODPIS

22/R-152/
mgr inż. arch.
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SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT

mgr inż.

PIOTR KURPIENIK

NR UPR. PODPIS
83/00/WŁ

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

mgr inż.

SŁAWOMIR WOCHNIAK

RYSUNEK

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-widok szczegółowy

NR UPR. PODPIS
147/01/WŁ

NR RYSUNKU

ZGT.2.

ROZDZIELNIA JEDNODRZWIOWA IP55, NEMA 3R
szer 600 mm, wys 1200mm (w stanie zamontowanym 1355mm), głębokość 500mm

Wypusty zasilające i gniazda= 2kW x 0,6= 1,2kW
Oświetlenie= 0,5kW x 0,6= 0,3kW
Pi=2,5kW
Po=1,5kW

L1,L2,L3

YKYżo 5x6mm z istn. rozdzielnicy

Q1FR304

F4P312
F3S301B6

F2S303B6

PCZ 524

B16A 30mA
TYP AC

B16A 30mA
TYP AC

OCHRONA PRZEPIĘĆ.
DEHN QUARD 275

K1

3XL301

L3

L1,L2,L3

F5P312

SM425
230V2Z

K2

F6P314
B16A 30mA
TYP AC

F7P312
B16A 30mA
TYP AC

SM425
230V2Z

1
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Zasilanie gniazda skrzynki sterowniczej
- czasowe podłączenie pompy zatapialnej
0,8kW

YKY 3x2,5mm

2

3
2

Zasilanie skrzynki sterowania pomp
pompa zasilająca
skrzynka z listwą automatyki sterowania pomp
1,0kW
YKY 5x4mm

1
2

0,2kW

Zasilanie listwy led pod okapem tężni

Zasilanie oświetlenia terenu przy tężni
0,5kW

YKY 3x4mm

YKY 3x2,5mm

2

1

1

3

OCHRONA PRZEPIĘĆ.
DEHN QUARD 275

F1S303C25

L2

L1

L1,L2,L3

L1,L2,L3
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0
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SŁAWOMIR WOCHNIAK

RYSUNEK

SCHEMAT ROZDZIELNICY TE

SKALA

DATA

-----

31.01.2018

NR UPR. PODPIS
147/01/WL

NR RYSUNKU

ZGT.3.

przepust do odprowadzenia wody z placu
rury średnicy 5cm obsadzane co 1,00m
1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1
Skala 1:100
5%
1,

134,05

134,10

1,5%

1,5%

134,05

5%
1,

1
70

0
25

24

Ława F1 - ściana murowana
skala 1:25

24

55

40

55

0
37 480 0
03 78
1 10

bloczek betonowy

15

beton podkładowy C8/10

5
27
24
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY SZCZEGÓŁ
Skala 1:20
60
1,5%
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40

obrzeże betonowe 6x30

262

5%
1,
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warstwa ścieralna z kostki betonowej gr, 6cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5cm
stabilizacja piasku cementem 5 MPa gr. 12cm
podłoże - grunt rodzimy

cnPROJEKTANT
2x8
9.16
0

50

5%
1,

24

bloczek betonowy

hydroizolacja - abizol

55
0
25

podstawa murowana z cegły klinkierowej

38

6

55

1

5
27
0
76 870 0
37 18
1 14

podsypka piaskowa

SKALA

DATA

1:100
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NR UPR. PODPIS

22/R-152/
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RYSUNEK

PROJEKT NAWIERZCHNI
MUREK

NR RYSUNKU

ZGT.4.

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH:

K1
K3
7
55

K8
K2

6
4
29
6

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

X
5756853,66
5756848,57
5756852,41
5756844,59
5756834,83
5756842,64
5756846,46
5756851,55

Y
6598506,74
6598511,57
6598515,60
6598523,02
6598512,74
6598505,32
6598509,35
6598504,52

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

5756844,39
5756844,39
5756843,30
5756844,75
5756844,85
5756843,80
5756844,61
5756841,32
5756845,24
5756834,11
5756841,85
5756842,62

6598544,03
6598538,62
6598525,30
6598523,92
6598523,83
6598522,93
6598522,15
6598520,32
6598516,60
6598512,72
6598505,37
6598506,19

K7

1
70

6
55

E9

0
25

24

E5

K4

E2

ru

E4

E1

ra
os
no

24

ło

55

w
a
dw
ud

E7

zi
el
na
fi

55

E6

E3

rozdzielnica TE

0
11

0
76 870 0
37 18
1 14

E8

55

0
37 480 0
03 78
1 10

E11
E12

5
27

K6

55

E10
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RYSUNEK

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

NR RYSUNKU

ZGT.5.

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY
SKALA 1:25

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - 1 SZTUKI
PŁYTA FUNDAMENTOWA

Średnica

Ilość

Długość

Ø6

Ø12

Ø16

Ø

[szt.]

[mm]

B 500 SP

B 500 SP

B 500 SP

1

12

9

5176

46.58

2

12

9

4440

39.96

3

12

23

2276

52.35

4

12

23

1540

szt.9

3 #12 co 20cm
l=2276mm

1 #12 co 20cm
l=5176mm

1 600

szt.23

Nr

SUMA DŁUGOŚCI

mb

CIĘŻAR

m/kg

MASA

kg

MASA OGÓŁEM

kg

MASA OGÓŁEM 1 szt.

kg

35.42
#####

174.31

####

0,222

0,888

1,580

####

154.79

####

154.79
154.79

BETON C25/30 - V=2,16m3
STAL B500SP

4 500
ZBROJENIE DOLNE PŁYTY
SKALA 1:25

szt.23
154

#12 co 20cm
4 l=1540mm

szt.23

150

UWAGA:
Zbiornik należy zakotwić w płycie.
Miejsca kotwień przyjąć zgodnie z rozstawem kotew na zbiorniku
Kotwy należy dobrać tak aby przeniosły siłe wyporu = 51,8kN
Do mocowania zbiornika proponuje się zastosowanie kotew chemicznych

20

#12 co 20cm
3 l=2276mm

szt.9

4 #12 co 20cm
l=1540mm

2 #12 co 20cm
l=4440mm

1 600

szt.23

20

19

19

4 500

1

3
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ZBROJENIE PŁYTY PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:25

4

4 500

2

#12 co 20cm

#12 co 20cm
l=5176mm

19

19

1

szt.9

20
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2

#12 co 20cm
l=4440mm

szt.9
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SKALA

DATA

1:25
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SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT

mgr inż.

MAREK KOLASA

RYSUNEK

PŁYTA FUNDAMENTOWA POD
ZBIORNIK NA SOLANKĘ

NR UPR. PODPIS
LOD/1503/
/POOK/10

NR RYSUNKU

ZGT.6.

Z A W A R T O Ś Ć O P R AC O W AN I A :
●

STRONA TYTUŁOWA

●

SPIS ZAWARTOŚCI

●

OPIS TECHNICZNY

●

RYSUNKI

- AiK.1. Rzut płyty fundamentowej, rzut przyziemia i rzut dachu
- AiK.2. Zbrojenie płyty fundamentowej
- AiK.3. Rzuty pośrednie
- AiK.4. Elewacje i przekroje

1:50
1:25
1:50
1:50

I. WSTĘP

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje projekt budowy wolno-stojącej tężni terenowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz elementami małej architektury.
2. Lokalizacja

Działka nr ew. 226/2 i 226/1 obręb Dzierżązna, Dzierżązna 4, 95-001 Biała
3. Inwestor

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej,
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
4. Podstawa opracowania
§ Zlecenie Inwestora
§ Wytyczne – opis przedmiotu zamówienia
§ Mapa do celów projektowych w skali 1:500
§ Wizja lokalna.
§ Uzgodnienia z władzami i instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Stan prawny terenu opracowania
Teren objęty inwestycją jest własnością Gminy Zgierz, oraz zgodnie ze Statutem Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej wprowadzonym
uchwałą nr XXI/301/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 maja 2016 r. jest siedzibą ww.
GCKSTiR będącego samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
Gminy Zgierz pod nr 1.
6. Teren opracowania
Szczegóły dotyczące stanu istniejącego terenu znajdują się w tomie zagospodarowania
terenu.
7. Projektowana zabudowa - tężnia
Zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych obiekt zakwalifikowano do kategorii geotechnicznej pierwszej
w prostych warunkach gruntowych.
Obiekt znajduje się z I strefie obciążenia wiatrem oraz II strefie obciążenia śniegiem.
Szczegóły dotyczące warunków gruntowo - wodnych zawarto w tomie zagospodarowania
terenu.
W ramach niniejszej dokumentacji projektuje się dwie słupowe tężnie solankowe zasilane
solanką ze szczelnego zbiornika. Solanka gotowa dostarczana z Zabłocia. Przewidziano iż
tężnie te będą powtórzone, obie będą posiadały ten sam gabaryt i konstrukcję.
Gabaryty pojedynczej tężni to 6,0x1,3x3,65m.
Tężnia o konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem tarniną. Konstrukcja tarninowego
prostopadłościanu, po którym spływa solanka wykonana będzie na betonowym korycie
ściekowym ( w formie prostokąta) z wyprofilowanymi spadkami do środka. Płyta koryta ze
szczelnego betonu C30/37 W4. Koryto należy oddzielić izolacją wodoszczelną od płyty
fundamentowej. Nad wypełnieniem z tarniny projektuje się koryto przelewowe drewniane
odporne na korozję wywołaną solą. Koryto obustronnymi „zębami” na brzegach, konstrukcja
umożliwiająca spływ solanki. Spływająca solanka z koryta odpływa do zbiornika i ponownie
jest tłoczona na tężnię, cały proces odbywa się w obiegu zamkniętym.
Zasilanie tężni w wodę oraz solankę, jak również sposób utrzymania stałego stężenia solanki
według opracowania branżowego.

Projektuje się oświetlenie terenu oraz ozdobne podświetlenie każdej z tężni – podświetlenie
LED w kolorze białym, obustronnie na każdej z tężni. Taśmy montowane na krawędzi okapu
od strony dolnej , zamaskowane deską okapową.
Do obliczeń przyjęto schemat przestrzennej ramy drewnianej o węzłach przegubowych.
Konstrukcja wsparta jest na żelbetowej płycie koryta oraz płycie fundamentowej.
Konstrukcję drewnianą zaprojektowano z drewna klasy C24. Wszystkie drewniane elementy
konstrukcyjne należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami odpornymi na agresją
chemiczną chlorków – dostosowanymi do stężenia chlorków w solance.
Schematem statycznym tężni jest układ 5 ramek (ścianek) w rozstawie co 150cm.
Stateczność układu zachowana poprzez wprowadzenie mieczy oraz zastrzałów w dwóch
płaszczyznach ustroju.
Słupy nośne drewniane wstawione w pięciu rzędach i czterech kolumnach w łącznej liczbie
20 na jedną tężnię, drewno o przekroju 10x10cm. Słupy posadowione do podwaliny
montowanej na kotwach wystawionych ze zbrojonej płyty fundamentowej. Na słupach
wsparto krokwie drewniane o przekroju 10x10cm. Połączenie słupów z krokwiami w formie
tradycyjnych czopów ciesielskich. Zewnętrzne i wewnętrzne słupy spięte przy pomocy
drewnianych łat dociskowych o przekroju 7x7cm, układanych na belkach drewnianych
10x3cm. Dodatkowe usztywnienie stanowią łaty dociskowe zlokalizowane w poziomie
środkowych i górnych belek łącznikowych. Układ dodatkowo wzmocniony słupami
wsporczymi i zastrzałami o przekroju 10x10cm. Na krokwiach zaprojektowano łaty o
przekroju 5x5cm. Dach przekryty deskami z drewna osikowego o grubości deski 25mm.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed działaniem warunków
atmosferycznych oraz solanki za pomocą impregnatów ochronnych. Deski dachowe
malowane w kolorze szarym. Od spodu w miejscu widocznego okapu należy wykonać
podbitkę z desek.
Przyjęto następujące przekroje elementów konstrukcji drewnianej:
- Słupy konstrukcyjne – 10 x 10cm
- Krokwie – 10 x 10cm
- płatwie – 10 x 10cm
- zastrzały – 10 x 10cm
- kleszcze – 2 x 3 x 10cm
- łaty nośne – 7 x 7cm
- łaty dociskowe – 5 x 5 cm
- stężenia – 10 x 10 cm
- podwaliny – 10 x 14 cm
- poszycie dachu – deski gr. 2,5cm

Wszystkie połączenia należy wykonać jako ciesielskie. Do połączeń należy używać
elementów zabezpieczonych przed agresją chemiczną chlorków np. przez ocynkowanie.
Podwalinę należy zamocować do płyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do betonu
M12 klasy min. 5,8 z prętem kotwiącym. Rozstaw kotew – 30cm. Materiał kotew odporny na
agresję chemiczną chlorków.
Fundamenty:
Konstrukcja drewniana tężni oparta na żelbetowej płycie koryta. Koryto ściekowe
zaprojektowano w postaci żelbetowej płyty o grubości od 15 do 35 cm z betonu
wodoszczelnego W-4 klasy C35/45. Przyjęto klasę środowiska XD3. Zaprojektowano
zbrojenie w postaci z prętów #12 ze stali klasy B500ST. Powierzchnię koryta ściekowego
należy zabezpieczyć przed agresją chemiczną chlorków z solanki.
W środku płyty należy wykonać otwory na wpusty instalacyjne solanki – zgodnie z lokalizacją
na rysunkach branżowych. Ze względu na korzystne warunki gruntowe poziom posadowienia
płyty fundamentowej przyjęto -0,35m pod poziomem terenu. Pod płytą należy wykonać
podbudowę z betonu podkładowego C8/10 grubości 10cm. Na podbudowie należy wykonać
izolację wodoszczelną w postaci papy podkładowej.
Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć
przeciwwilgociowo.
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1
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2

3
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1750

5

4
4 #12 co 15cm

2

3700
200

3 #12 co 15cm

3,3°

7500

8°
360

8°

ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW D=4d dla prętów

ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA
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700

1500
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300

300
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300
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300

Nr
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300

300

300
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150 100

3

1
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1 #12 co 15cm
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l=2300
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1 661
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2

y

y

x
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####
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1
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A
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17
13

17

13

130
słup drewniany 10x10cm

A

łaty dociskowe 5x5cm

łaty nośne 7x7cm

13

A
B
C
D

deski drewniane 3x10cm
na pełnej wysokości tężni

10
5 25 5 5 25 5
350
370

obrys tarniny

135

140

obrys tarniny
deski drewniane 3x10cm
na pełnej wysokości tężni

łącznik 3x10cm

łącznik 3x10cm

A

A

55

49

10

obrys koryta odwadniającego

opaska żwirowa

150
140

10

6

15

10

49

B

6

150
136

14

14
610
640
760
870

150
136

150
136

14

obrzeże trawnikowe szer. 6cm

14
15

10
610
640

150
140

150
140

10

10
15

B

150
136

14
15

150
140

49 6

rzut poziom pośredni 1

rzut poziom pośredni 3

B

1

2

3

4

5
10

zastrzał 10x10cm
obrys dachu

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

obrys tarniny

DKT PROJEKT
DOROTA

łaty dociskowe 5x5cm

10
10

5 40 5
350

20
10
15

10

140

INWESTOR

35 5

20
14

10

deski drewniane 3x10cm
na pełnej wysokości tężni

10

140

10

A

140

10

140

10

- DYSZKIEWICZ

Budowa tężni wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
działka nr ew. 226/2 i 226/1 obręb Dzierżązna,
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
w ramach zadania : Budowa obiektu małej architektury
o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna

5 35
65
65

10
10

20

A
B
C
D

WACHOWSKA

INWESTYCJA

słup drewniany 10x10cm

15

14

deski drewniane 3x10cm
na pełnej wysokości tężni

A

łącznik 3x10cm

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
z/s w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, 95-001 Biała
FAZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SKALA

DATA

1:50

31.01.2018

SPECJALNOŚĆ

14

14

136

14

136

10

podwalina 10-20x14cm

14
640
668

136

14

136

14

14

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

NR UPR. PODPIS

22/R-152/
mgr inż. arch.
/ŁOIA/08
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

B

SPECJALNOŚĆ

rzut poziom pośredni 2

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT

mgr inż.

MAREK KOLASA

RYSUNEK

RZUTY POŚREDNIE

NR UPR. PODPIS
LOD/1503/
/POOK/10

NR RYSUNKU

AiK.3.

1

3

2

4

A B C D

5

630
15

150

150

150

150

210

15
poszycie: deski gr. 2,5cm

poszycie: deski gr. 2,5cm

+ 3,65

krokwie 10x10cm

koryto główne solanki
koryto opadowe solanki

koryto opadowe solanki

rzut poziom pośredni 3

płatew 10x10cm

rzut poziom pośredni 3

+ 2,89

10

76

50

płatew 10x10cm

łaty dociskowe 5x5cm
kleszcze 2x3x10cm
słupki 10x10cm
obustronne spięcie
deskami gr.2,5cm

rzut poziom pośredni 2

kleszcze 2x3x10cm

10

365
5

kleszcze 2x3x10cm

łaty dociskowe 5x5cm

zastrzał 10x10cm

zastrzał 10x10cm

142

20 10

140
20 10 20 10 20

10 20

8
21

145

zastrzał 10x10cm

rzut poziom pośredni 2

łaty dociskowe 5x5cm

179

słupek 10x10cm

128

107

słupek 10x10cm

rzut poziom pośredni 1

15
7

75

610
podwalina 10x14cm

Kotwy M12 co 30cm l= 400mm

75
podwalina 10x14cm

podwalina 10x14cm

10

± 0,00

rzut poziom pośredni 1

± 0,00

- 0,05
- 0,35

10

łaty nośne 7x7cm

kleszcze 2x3x10cm

podwalina 10x14cm
± 0,00

- 0,05

3,3°

10

30

5

kleszcze 2x3x10cm

łaty nośne 7x7cm

5 10 5 10

łaty nośne 7x7cm

6

10
49

73

14

136

14

136

14
760

136

14

136

14

73

10
49

6

10

175

390
20

175

10

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A
10-20x14cm

podwalina drewniana + klin drewniany

10-20x14cm

15-35cm

płyta betonowa C35/45 W4 klasa środowiska XD3

15-35cm

zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm
podbudowa z betonu podkładowego C8/10
grunt rodzimy

płyta betonowa C35/45 W4 klasa środowiska XD3
zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm

hydroizolacja (papa termozgrzewalna - podkładowa)
10cm

podwalina drewniana + klin drewniany

hydroizolacja (papa termozgrzewalna - podkładowa)
10cm

podbudowa z betonu podkładowego C8/10
grunt rodzimy

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA

WACHOWSKA

- DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tężni wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
działka nr ew. 226/2 i 226/1 obręb Dzierżązna,
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
w ramach zadania : Budowa obiektu małej architektury
o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna
INWESTOR

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
z/s w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, 95-001 Biała
FAZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SKALA

DATA

1:50

31.01.2018

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

NR UPR. PODPIS

22/R-152/
mgr inż. arch.
/ŁOIA/08
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

SPECJALNOŚĆ

elewacje boczne

elewacja frontowa i tylna

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT

mgr inż.

MAREK KOLASA

RYSUNEK

ELEWACJE I PRZEKROJE

NR UPR. PODPIS
LOD/1503/
/POOK/10

NR RYSUNKU

AiK.4.

1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:
1 DANE OGÓLNE..................................................................................................................................................2
1.1 INWESTOR...........................................................................................................................................................2
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.........................................................................................................................................2
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.....................................................................................................................................2
2 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE.....................................................................................................................2
2.1 WYTYCZNE ORGANIZACJI I REALIZACJI INWESTYCJI....................................................................................................3
2.2 ŹRÓDŁO ZASILANIA..............................................................................................................................................3
2.3 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY...........................................................................................................................3
2.4 DROGI................................................................................................................................................................3
2.5 KOLIZJE.............................................................................................................................................................3
2.6 WYTYCZNE MATERIAŁOWE....................................................................................................................................4
2.7 WYKOPY............................................................................................................................................................4
2.8 BADANIA SZCZELNOŚCI.........................................................................................................................................4
2.9 PODSYPKA I ZASYPKA...........................................................................................................................................4
2.10 PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA...................................................................................................................................4
2.11 TAŚMA OSTRZEGAWCZA I OZNACZENIE ZASUW........................................................................................................5
2.12 UWAGI KOŃCOWE – WYKONAWCZE ......................................................................................................................5
3 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA TĘŻNI.................................................................................................5
3.1 INSTALACJA ZASILAJĄCA.......................................................................................................................................6
3.2 INSTALACJA ODPROWADZAJĄCA..............................................................................................................................7
3.3 INSTALACJA STERUJĄCA PRACĄ TĘŻNI......................................................................................................................7
3.4 PIERWSZE NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA.........................................................................................................................7
3.5 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE................................................................................................................................8
3.6 UWAGI WYKONAWCZE..........................................................................................................................................9
4 SPRAWDZENIE ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO.....................................................................................9
5 PROWADZENIE ROBÓT..................................................................................................................................9
6 UWAGI...............................................................................................................................................................12
7 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – WYTYCZNE...................................................12
8 UWAGI...............................................................................................................................................................13

Spis rysunków
RYS. NR 1. - Projekt zagospodarowania terenu
RYS. NR 2. - Profil zewnętrznej instalacji wody
RYS. NR 3. - Studnia wodomierzowa
RYS. NR 4. - Profil zasilania tężni solankowej
RYS. NR 5. - Studnia z zaworami
RYS. NR 6. - Profil odprowadzenia solanki
RYS. NR 7. - Osadnik
RYS. NR 8. - Schemat technologiczny
RYS. NR 9. - Schemat zabezpieczenia kabla
RYS. NR 10. - Zasuwa odcinająca

2

OPIS TECHNICZNY DO
Budowa tężni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr ew. 226/2 i 226/1
obręb Dzierżązna, Dzierżązna 4, 95-001 Biała w ramach zadania : Budowa
obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości
Dzierżązna
- ZEW. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 1

Dane ogólne

1.1

Inwestor
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
z/s w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, 95-001 Biała

1.2

Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:

1.3

-

zewnętrzną instalację technologii tężni

-

zewnętrzną instalację wody

Podstawa opracowania
-

Zlecenie inwestora,

-

Ustalenie z inwestorem,

-

Rzuty architektoniczne,

-

Obowiązujące przepisy prawne:
-

-

2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj.
Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

Informacje zawarte w:
− Normach,
− Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
− Literaturze technicznej.

Przyłącze wodociągowe

Zakresem niniejszego opracowania objęto rozbudowę przyłącza wodociągowego do
projektowanego obiektu. Woda będzie wykorzystywana do celów:
•

zasilanie tężni w wodę służącą do przygotowania roztworu solanki oraz utrzymania
wymaganego stężenia wcześniej przygotowanej solanki.

Instalację wodociągową do studni wodomierzowej oraz dalej do zbiornika solanki
wykonać metodą wykopu otwartego. Instalację oznakować na całej długości taśmą
lokalizacyjno - ostrzegawczą z wkładką metalową. Instalację prowadzić ze spadkiem
podanym na profilu. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej
wyposażyć w zawory kulowe odcinające za i przed wodomierzem, zawór za wodomierzem z

3

możliwością odwodnienia. Za zaworem odcinającym umieścić zawór antyskażeniowy typ BA
dn25 poprzedzony filtrem siatkowym. Zestaw wodomierzowy wykonać zgodnie z załączonym
rysunkiem nr 3. Zainstalować wodomierz w klasie C mający możliwość podłączenia modułu
radiowej transmisji danych o ile jest wymagane. Płyta denna studni betonowa z rząpiem
umożliwiającym zbieranie ewentualnych wód przypadkowych w studni. Studnię wyposażyć w
pompę zatapialną która umożliwi wypompowanie wody na zewnątrz. Włączenie do
istniejącego wodociągu poprzez zabudowanie trójnika 40/32/40 mm.
Przy zagłębieniu mniejszym niż 1.5m poniżej poziomu terenu (od góry wodociągu)
zastosować ocieplenie z rur dwudzielnych PU owiniętych szczelnie folią termokurczliwą.
.
Instalacja na odcinku od studni wodomierzowej do zbiornika solanki musi być opróżniana na
okres zimowy.

2.1

Wytyczne organizacji i realizacji inwestycji

Zakresem opracowania objęto budowę przyłącza wodociągowego z rur PE100 SDR11 fi 32 x
3.0 mm.

2.2

Źródło zasilania

Instalacja wodociągowa będzie zasilane z istniejącego przyłącza wodociągowej w40.
Włączenie do wodociągu należy wykonać poprzez montaż trójnika PE 40/32/40 z
zastosowaniem elektromuf. Za trójnikiem zastosować zasuwę do przyłączy domowych z
żeliwa epokysydowanego. Zasuwy wyposażyć we wrzeciono teleskopowe oraz skrzynkę
uliczną. Zasuwa ze złączem do rur PE fi 32mm.

2.3

Przygotowanie placu budowy

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową wodociągu należy:
dokonać czynności zajęcia terenu na czas robót
wytyczyć oś projektowanego przyłącza wodociągowego
przekazać wykonawcy plac budowy
wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas robót
powiadomić zainteresowane strony urzędów i instytucji o przystąpieniu do robót.
Przed rozpoczęciem robót należy trasę wodociągu wytyczyć i oznaczyć palikami. Wykopy
wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczególnie w zakresie
zachowania warunków BHP.

2.4

Drogi

Drogami dojazdowymi na plac budowy – będzie istniejący układ komunikacyjny miasta
oraz bezpośrednio ulice związane z realizacją przyłącza. Organizacja ruchu kołowego na
czas prowadzenia robót powinno stanowić oddzielne opracowanie.

2.5

Kolizje

W wyniku prowadzenia robót budowlano – montażowych przy realizacji wodociągu
nie
występują
kolizje
wysokościowe
posadowienia.
Przewody
elektroenergetyczne/telekomunikacyjne zabezpieczać rurami dwudzielnymi, nie wyklucza
się istnienia niezinwentaryzowanych sieci.
Projektowane uzbrojenie terenu:
kable elektrotechniczne
instalacje wodociągowe
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instalacja technologiczna tężni
Istniejące uzbrojenie terenu:
kanalizacja sanitarna
kable elektrotechniczne
sieć wodociągowa

2.6

Wytyczne materiałowe

Projektowaną instalację wodociągową wykonać z rur PE 100 SDR11 PN16, wg
średnic podanych projekcie zagospodarowania terenu/profilach. Rury powinny posiadać
aprobaty techniczne, atesty higieniczne. Wszystkie kształtki systemowe PE powinny być
stosowane tego samego producenta co system rurociągów. Łączenie rurociągu poprzez
użycie elektro-muf, w studni zainstalować przejścia PE/stal.
Przyłącze projektuje się uzbroić w armaturę z żeliwa sferoidalnego, całość armatury PN16.

2.7

Wykopy

Wykopy otwarte należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi a w
szczególności PN-B-10736. Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą
wykopu dla rurociągów do dn350 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt należy składować po jednej
stronie wykopu lub wywieźć na odkład. Podczas układania rurociągów w razie wystąpienia
wód gruntowych wykop należy odwodnić. Wykopy powinny być zabezpieczone pełnym
szalunkiem.

2.8

Badania szczelności

Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić
należy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca się stosować normę
europejską EN805: 1996, która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i
PE. Podczas przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a
rurociąg zabezpieczony przed przesunięciem.
W odpowietrzonym i wypełnionym przewodzie należy podtrzymać ciśnienie zapewniające
całkowite wypełnienie przez 12 godzin. Ciśnienie w przewodzie w określonej normą
wysokości musi utrzymać się przez 30 minut.

2.9

Podsypka i zasypka

Wysokość podsypki i obsypki powinna wynosić 15cm. a podłoże powinno być zgodne
z wymaganiami normy PN-B 10736, a w szczególności pkt 5.
Użyte materiały i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu wodociągowego i spełniać wymagania nomy PN-B-03020. Grubość
warstwy ochronnej zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej wykonać zgodnie z wymogami
normy PN-53/B-06584 powinna wynosić 0,5m ponad wierzch rury. Materiałem zasypki w
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt sypki, drobny lub średnioziarnisty wg PN74/B-02490. Zagęszczenie w strefie niebezpiecznej zgodnie z normą PN-99/B-06050.
Zasypkę wykopu powinno się prowadzić zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736

2.10 Płukanie i dezynfekcja
Płukanie i dezynfekcja są ostatnimi czynnościami przed oddaniem wodociągu do
eksploatacji. Płukanie musi się odbywać z prędkością minimum 1 m/s. Po wypłukaniu
rurociągu zachlorować podchlorynem sodu o zawartości 20-30 mg/dm3 czystego chloru. Po
upływie 24 godzin wodociąg przepłukać i pobrać próby do badań. Przy pozytywnych
wynikach badań wodociąg może być przekazany do eksploatacji.
Woda do celów płukania będzie pobierana z istniejącego wodociągu , po uprzednim
uzyskaniu zgody zarządcy oraz podpisaniu umowy, na koszt wykonawcy Popłuczyny
powinny być odprowadzone do kolektora sanitarnego znajdującego się w obrębie robót.
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2.11 Taśma ostrzegawcza i oznaczenie zasuw
Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebiesko-białego o
szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości
0,2-0,3m nad grzbietem rury wodociągowej.
Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonuje się za pomocą tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub
specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.
Dla tablic oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe a cyfry, litery, układ
współrzędnych i obrzeża w kolorze niebieskim. Wzór tablic i wymagania co do treści,
wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia określa norma PN-86/B-09700 (Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych)

2.12 Uwagi końcowe – wykonawcze
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Do sieci wodociągowych stosuje się rury i kształtki:
Żeliwne wg PN EN 545
Z tworzyw sztucznych wg PN EN -1452 1-5 2000, ZAT/97-01-001
Zagłębienie przewodu sieci wodociągowej w gruncie powinno uwzględniać:
Strefę przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 (strefa III) z tym że przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej terenu powinno być większe niż
głębokość przemarzania o 0,4m – łącznie minimalne przykrycie (naziom) 1,5m do
wierzchu rury.
W przypadku mniejszego zagłębienia, należy stosować rur dwudzielnych typu PU,
PUR stosowanych do docieplania rur sieci cieplnych, owiniętych szczelnie taśmą
termokurczliwą lub inne rozwiązania chroniące przed zamarznięciem wodociągu.
Przyłącze powinno być zabezpieczony przed uszkodzeniami oraz przed obciążeniami
zewnętrznymi.
Przy zmianie kierunku rur należy stosować kształtki systemowe producenta rur.
Ułożone odcinki przewodów powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.
Dopuszczalne odchyłki w planie wodociągu 0,1m, dopuszczalne odchyłki spadku +/- 0,05m.
Montaż przewodów powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w
temperaturach powietrza ustalonymi w instrukcji montażu producenta rur.
Na przewodach wodociągowych powinna być zainstalowana armatura o minimalnym
ciśnieniu nominalnym 1 Mpa. Armatura sieci wodociągowych powinna być oznakowana za
pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B 09700.
W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i przewodów
sieci wodociągowych zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w PN-B-10725 i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wymagania techniczne
COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z września 2001r.
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Instalacja technologiczna tężni

W związku z zamierzeniem inwestycyjnym na terenie rekreacyjnym powstanie tężnia
solankowa. W niniejszym projekcie jest ujęta cześć technologiczna zasilania tężni w solankę.
Projektowana instalacja docelowo składać się będzie z jednej tężni wolno-stojącej
zlokalizowanych w wydzielonej części terenu rekreacyjnego, dwa zbiorniki o pojemności
czynnej 5m3 każdy, zlokalizowane będą w pobliżu tężni oraz pozostałej infrastruktury. Jeden
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zbiornik na solankę, zbiornik drugi przelewowy/awaryjny. Rozmieszczenie urządzeń
pokazano na załączonych rysunkach opracowania. Obok zbiornika na solankę (roztwór)
będzie zainstalowany zbiornik o pojemności czynnej 5m3 służący do odprowadzenia
grawitacyjnego nadmiaru powracającej solanki (np. przy dużych opadach deszczu) poprzez
układ zewnętrznej instalacji wraz z zabudowanymi na niej zasuwami. W celu zabezpieczenia
solanki przy dużych opadach deszczu oraz w okresie zimowym pracownik zajmujący się
obsługą tężni powinien ustawić zasuwy tak aby wody opadowe były zbierane wyłącznie w
zbiorniku przelewowym, schemat ustawienia zasuw pokazano na rysunku IT-10.
Konstrukcja tężni wykonana będzie z drewna. Solanka doprowadzana do konstrukcji (na
szczycie tężni będą zainstalowane koryta główne oraz koryta opadowe solanki) a następnie
rozprowadzana jest po wypełnieniu z tarniny.
Dużą powierzchnie rozwiniętą wypełnienia umożliwia jej wydajne parowanie roztworu.
Pozwala to tym samym na wytworzenie aerozolu w bezpośredniej bliskości tężni. Pozwala to
na rozpylenie łatwo przyswajalnych mikroelementów oraz pierwiastków ważnych dla zdrowia.
3.1

Instalacja zasilająca

W celu uzupełniania wodą projektowanego zbiornika szczelnego w którym będzie
przygotowywany roztwór solanki około 5m3, zaprojektowano przewód PE100 PN16 do wody
o średnicy fi 32x3.0 mm. Zasilany z projektowanej instalacji zakończonej w studni betonowej
dn1500. Woda z instalacji zewnętrznej używana jest do rozcieńczania nadmiernie
zatężonego roztworu powracającego z tężni, w wyniku odparowania wody. Na
doprowadzeniu wody z przyłącza w studni wodomierzowej będzie zainstalowany zawór
elektromagnetyczny dn20 z serwosterowaniem o wydajności ca. 0-4m3/h, automatycznie
otwierający się w przypadku w przypadku obniżonego poziomu solanki w zbiorniku. W studni
będzie również zainstalowany ręczny zawór dopuszczający w przypadku awarii automatyki
oraz zawór odwadniający, sterowanie zaworami dopuszczającymi wodę do zbiornika za
pomocą czujnika poziomu (pływakowego).
Solanka doprowadzana jest do tężni przez pompę zatapialną (np. typu głębinowego) o
wydajności ca. 10m3,, która poprzez zawór nr 13 oznaczony na schemacie technologicznym
może posłużyć do opróżnienia zbiornika na okres zimowy lub poprzez zawór 21 do przelania
do zbiornika awaryjnego w przypadku konieczności dokonania napraw w okresie
eksploatacyjnym.
Solanka przygotowana w zbiorniku doprowadzana jest do tężni rurami PE100 PN16 o
średnicy fi 40x3,7 mm. W celu umożliwienia regulacji natężenia przepływu wody solankowej
przez tężnie, woda ta przepływa przez studnię z zaworami w której jest zainstalowany zawór
dokładnej regulacji skośny grzybkowy. Solanka doprowadzana do szczytu tężni napełnia
koryto główne, z którego dostaje się do koryt opadowych, a następnie przez przelewy pilaste
do tarninowego wypełnienia ścian tężni. Zaprojektowane koryta umieszczone na szczycie
tężni wykonane z drewna dębowego.
Ze studni z zaworami istnieje możliwość doprowadzenia solanki pompowo do zbiornika
przelewowego poprzez odpowiednie ustawienie zaworu np. w okresie serwisowania tężni tak
aby nie było konieczności odprowadzenia solanki do kanalizacji, po przeprowadzeniu
serwisu solanka będzie mogła ponownie być przelana pompowo (pompą zatapialną) do
zbiornika głównego i być dalej w użyciu.
UWAGA: Wydajność instalacji w zakresie 0-5 m3/h ustalić po wykonaniu instalacji.
Wszystkie instalacje (rury, zbiornik) oraz armatura musi być wykonana z materiałów
odpornych na działanie solanki, o stężeniu roboczym ca. 5-6% i maksymalnym
stężeniu ca 7%, pH 7.
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Instalacja sterująca będzie zlokalizowana w skrzynce wolno-stojącej przy zbiornikach lub
innym miejscu wskazanym przez projektanta instalacji elektrycznych/Inwestora, do której
będzie dostarczona energia elektryczna. Od skrzynki zostanie rozprowadzona instalacja
sterująca układem tężni do zbiorników roztworu solanki oraz studni wodomierzowej.
3.2

Instalacja odprowadzająca

W celu odprowadzenia solanki spływającej z tężni zastosowano centralnie zainstalowane
odwodnienia liniowe 10x10x100cm (po dwa odwodnienia na tężnię) odporne na działanie
solanki. Przewody odprowadzające solankę zaprojektowano z rur PE100 o średnicy fi
110x10 mm. Solanka o zwiększonym stężeniu odprowadzana jest grawitacyjnie z tężni,
poprzez osadnik do zbiornika solankowego gdzie następnie rozcieńczana wodą instalacji
wewnętrznej, aż do osiągnięcia pożądanego stężenia, ewentualnie poprzez system zasuw
do zbiornika przelewowego. Powrót solanki do zbiornika zasilającego zamyka jej obieg i
umożliwia pełną recyrkulację. W celu umożliwienia oczyszczenia powracającej solanki
między tężnią, a zbiornikami będzie zamontowany osadniki z filtrem, wyłapujący piasek,
liście oraz podobne zanieczyszczenia które mogą się dostać do koryta zbierającego pod
tężnią.
UWAGA: Wszystkie instalacje oraz armatura musi być wykonana z materiałów
odpornych na działanie solanki jak w punkcie 3.1
3.3

Instalacja sterująca pracą tężni

W celu prawidłowego funkcjonowania tężni zaprojektowano dwa układy prostej automatyki.
•

Układ I - odpowiedzialny za pracę tężni oparty jest o pompę zatapialną tłoczącą
solankę do koryt opadowych ze sterownikiem dobowym ( czas pracy tężni zgodnie z
życzeniem Inwestora) oraz dodatkowy włącznik/wyłącznik ręczny służący np. do
odpompowania solanki w okresie zimowym lub podczas czynności serwisowych
głównego zbiornika

•

Układ II – odpowiedzialny za uzupełnianie odparowanej wody składać się będzie z
czujnika poziomu wody oraz elektrozaworu na przyłączu świeżej wody, w przypadku
niedostatecznego poziomu solanki w zbiorniku zostanie wysłany sygnał otwierający
zawór w studni wodomierzowej który zostanie zamknięty po uzupełnieniu
odparowanej (straconej) wody.

3.4

Pierwsze napełnienie zbiornika

Po wykonaniu instalacji należy napełnić instalację gotowym roztworem solankowym o
stężeniu ca 5-6% w przypadku zakupu solanki o większym stężeniu, należy rozcieńczyć do
pożądanego stężenia. Zakupu solanki dokona wykonawca po konsultacji z Inwestorem.
Zakupiona i używana solanka powinna posiadać atest PZH określający jej właściwości w
aspekcie wykorzystania do celów leczniczych i uzdrowiskowych.
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Podczas pierwszego rozruch instalacji, wykonawca dokona regulacji wydajności i ustawienia
koryt przelewowych oraz przeszkoli wyznaczonego pracownika z zakresu obsługi tężni oraz
przekaże instrukcję użytkowania obiektu.
3.5

Wytyczne eksploatacyjne

W celu prawidłowego funkcjonowania tężni solankowej należy w okresach dwu- trzydniowych (szczególnie w pierwszych okresach eksploatacji lub zmianie pogody) badać
stężenie solanki za pomocą refraktometru lub konduktometru (przenośnego) przez
przeszkolonego pracownika tak aby utrzymać zalecane stężenie solanki na poziomie 5-6%,
sprawdzać minimum raz w miesiącu sprawność zainstalowanych urządzeń oraz kontrolować
stan koryt przelewowych z ich ewentualną korektą. W okresie wiosennym/letnim raz na
miesiąc a w okresie jesiennym raz na dwa tygodnie sprawdzać osadnik z filtrem w celu
sprawdzenia napełnienia i wyczyszczenia.
W porach deszczowych oraz okresie zimowym przy przestoju tężni należy zadbać o odcięcie
za pomocą zaprojektowanych zasuw zbiornika solanki i skierowanie ewentualne wód
przypadkowych/opadowych do zbiornika przelewowego.
Wytyczne ustawienia zasuw:
1. W stanie normalnej pracy tężni:
•

Zasuwa kT7 otwarta, ustawiona w kierunku swobodnego przepływu od zbiornika
solanki do zbiornika przelewowego – przelew nadmiaru solanki w przypadku nagłego
opadu atmosferycznego lub awarii systemu dopuszczającego świeżą wodę.

•

Zasuwa kT2 otwarta, ustawiona w kierunku swobodnego przepływu od osadnika do
zbiornika solanki – przepuszczenie solanki płynącej od osadnika do zbiornika solanki.

•

Zasuwa kT3.1 zamknięta, przepływ od osadnika do zbiornika przelewowego nie jest
możliwy

2. W stanie poza sezonem pracy tężni lub podczas dużych opadów deszczów:
•

Zasuwa kT7 zamknięta, nie ma możliwości przepływu wód opadowych ze zbiornika
przelewowego do zbiornika solanki.

•

Zasuwa kT2 zamknięta, przepływ od osadnika do zbiornika solanki nie jest możliwy

•

Zasuwa kT3.1 otwarta, ustawiona w kierunku swobodnego przepływu od osadnika do
zbiornika przelewowego – przepuszczenie wód opadowych od osadnika do zbiornika
przelewowego.

Uwaga: ostateczne wytyczne eksploatacyjne oraz instrukcję obsługi tężni przekaże
Inwestorowi wykonawca tężni uwzględniając użytą technologię oraz urządzenia do
wybudowania tężni.
Zasuwy lub ewentualnie zawory odcinające, wyposażyć we wrzeciona i obudowy do zasuw
wodociągowych oraz żeliwne skrzynki uliczne.
Cała zastosowana armatura musi być odporna na działanie solanki zgodnie z punktem 3.1
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3.6

Uwagi wykonawcze
•
•
•
•
•
•

•
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Wszystkie zainstalowane elementu układu mające kontakt z solanką muszą być
odporne na jej działanie.
Zbiornik z tworzyw sztucznych należy posadowić zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta uwzględniając warunki gruntowe – poziom wód
gruntowych.
Działanie tężni powinno być regulowane automatycznym włącznikiem
czasowym), oraz posiadać możliwość awaryjnej ręcznej regulacji.
Tężnia powinna być monitorowana przez wyznaczonego i przeszkolonego
pracownika w celu kontroli jej pracy i ewentualnego serwisowania
Instalacja zasilająca powinna być tak wykonana aby umożliwić jej opróżnienie
na okres zimowy lub w przypadku awarii (grawitacyjnie lub poprzez
przedmuchanie)
Opróżnianie zbiornika z solanką przewiduję się za pomocą przenośnej pompy
zatapialnej do najbliższej studni kanalizacji sanitarnej lub z użyciem
zainstalowanej pompy w zbiorniku solanki i podłączenia węża do zaworu
odwadniającego w studni z zaworami.
Nie dopuszcza się pracy tężni na roztworze poniżej 5% ze względów na
możliwość rozwoju niepożądanej flory, w przypadku stwierdzenia stężenia
poniżej 5%, należy ubytki uzupełnić czystą solanką.

Sprawdzenie zbiornika przelewowego

Powierzchnia tężni 28 m2
Współczynnik spływu przyjmuje się = 1
Sprawdzenie obliczono dla deszczów zdarzających się raz na 20 lat o czasie trwania 5, 30
oraz 180 minut.
•

Deszcz 5 minutowy o natężeniu 434 dm3/s ha
28/10000 * 1 * 434 * (5*60) = 365 dm3
•

•

Deszcz 30 minutowy o natężeniu 131 dm3/s ha
28/10000 * 1 * 131 * (30*60) = 660 dm3

•

Deszcz 180 minutowy o natężeniu 39 dm3/s ha
28/10000 * 1 * 39 * (180*60) = 1180 dm3

Biorąc pod uwagę zaprojektowany zbiornik przelewowy o pojemności czynnej 5000dm3,
uznaje się że jest wystarczający na przyjęcie opadów atmosferycznych.

5

Prowadzenie robót

Instalacja zasilająca:
Przed przystąpieniem do robót związanych z budową należy:
-

dokonać czynności zajęcia terenu na czas robót,

-

wytyczyć oś instalacji,

-

przekazać wykonawcy plac budowy,
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-

wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas robót,

-

powiadomić zainteresowane strony urzędów i instytucji o przystąpieniu do robót.

Przed rozpoczęciem robót należy trasę wodociągu wytyczyć i oznaczyć palikami. Wykopy
wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczególnie w zakresie
zachowania warunków BHP.
W wyniku prowadzenia robót budowlano – montażowych przy realizacji instalacji nie
występują kolizje wysokościowe posadowienia. Przewody elektroenergetyczne zabezpieczać
rurami dwudzielnymi, nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci.
Wykopy otwarte należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi a w szczególności PNB-10736. Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu dla
rurociągów od dn350 do dn700 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt należy składować po jednej
stronie wykopu lub wywieźć na odkład. Podczas układania rurociągów w razie wystąpienia
wód gruntowych wykop należy odwodnić. Wykopy powinny być zabezpieczone pełnym
szalunkiem.
Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu przeprowadzić należy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca się stosować normę europejską EN805: 1996,
która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i PE. Podczas
przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg
zabezpieczony przed przesunięciem.
W odpowietrzonym i wypełnionym przewodzie należy podtrzymać ciśnienie zapewniające
całkowite wypełnienie przez 12 godzin. Ciśnienie w przewodzie w określonej normą
wysokości musi utrzymać się przez 30 minut.
Wysokość podsypki powinna wynosić 15cm, a podłoże powinno być zgodne z wymaganiami
normy PN-B 10736 a w szczególności pkt 5.
Użyte materiały i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu i spełniać wymagania nomy PN-B-03020. Grubość warstwy ochronnej
zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-53/B06584 powinna wynosić 0,5m ponad wierzch rury. Materiałem zasypki w obrębie strefy
niebezpiecznej powinien być grunt sypki, drobny lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02490.
Zagęszczenie w strefie niebezpiecznej zgodnie z normą PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu
powinno się prowadzić zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736.
Trasę przewodu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebiesko-białego o szerokości
200mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 0,2-0,3m
nad grzbietem rury.
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Przy zmianie kierunku rur należy stosować kształtki systemowe producenta rur. Ułożone
odcinki przewodów powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Dopuszczalne
odchyłki w planie 0,1m, dopuszczalne odchyłki spadku +/- 0,05m. Montaż przewodów
powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w temperaturach powietrza
ustalonymi w instrukcji montażu producenta rur.
W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych jak dla robót i
przewodów sieci wodociągowych zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w PN-B-
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10725 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wymagania
techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z września 2001r.
Odbiór robót oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg, zakres oraz czas trwania
powinny być zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL – Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych zeszyt nr 7.
Instalacja powrotu:
Wykopy należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych pełnym szalunkiem na całej głębokości.
Szerokość wykopu – 1 m (dla kanalizacji dn200) lub/oraz z zachowaniem minimalnej
przestrzeni roboczej przy rurach do 350mm – 0,25 oraz przy rurach do 700mm – 0,35mm.
Grunt wydobyty powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na na
odkład.
Przewód należy ułożyć bezpośrednio na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubości
15cm , oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.
Przewody należy ułożyć w wykopie suchym, w dnie wykopu powinny być przewidziane
zagłębienia pod kielichy o ile wystepują.
Po zakończeniu prac budowlanych przy układaniu instalacji należy dokonać odbioru
technicznego częściowego lub końcowego w zależności od sposobu prowadzenia prac
budowlanych. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN - EN 1610, PN - EN 1671
oraz PN-EN 1091
Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 20cm. Zasypywanie wykopu
należy prowadzić warstwami piasku starannie ubijanymi do wysokości, co najmniej 40cm
ponad wierzch rur, grunt użyty do zasypywania wykopu powinien odpowiadać wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020, zagęszczanie zasypki wstępnej powinno odbywać się ręcznie.
Pozostałą przestrzeń należy wypełnić gruntem rodzimym (w przypadku wystąpienia gruntów
gliniasty, pylastych należy przeprowadzić całkowita wymianę gruntów). Zasypkę dalszej
części wykopu można wykonywać mechanicznie, jednak zawsze należy prowadzić ja
warstwami odpowiednia zagęszczanymi co 15-20cm.
Do obsypki i zasypki nie wolno używać gruntów zamarzniętych. Odbiór obsypki i
zasypki na całej długości przewodów powinien nastąpić na podstawie analiz stopnia
zagęszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać przekopów kontrolnych.
Napotkane kable telekomunikacyjne, elektryczne - zabezpieczyć w rurze dwudzielnej
o długości 2m. Gazociąg zabezpieczyć rura stalową.
Roboty w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem winny być prowadzone
w obecności przedstawicieli właściwego gestora i za ich wiedzą.
Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku
wykonywanych robót. Jest to szczególnie ważne ze względu na prowadzenie robót w
miejscach ogólnie dostępnych. Wykopy muszą być zabezpieczone zarówno zaporami
ustawionymi na terenie wzdłuż wykopu, jak i poprzez odpowiednie oświetlenie
sygnalizacyjne i ostrzegawcze.
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi warunków wykonawstwa i odbioru poszczególnych rodzajów robót
oraz przepisami BHP.
Prze zasypaniem wykopu przewód powinien zostać zgłoszony do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.
Zakres projektowanego odtworzenia nawierzchni:

−
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Odtworzenie zieleńca obejmuje ułożenie warstwy humusu grubości 10cm na zasypanym
wykopie i obsianie trawą. Wskaźnik zagęszczenia wykopu pod zieleńcem do głębokości
1,2m powinien wynosić I=0,97, a poniżej 1,2m I-0,95.

Teren w obrębie terenu inwestycji po zakończeniu prac budowlano-montażowych należy
przywrócić do stanu istniejącego przed rozpoczęciem budowy.
W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i
przewodów sieci kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w PN-EN
1610 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wymagania
techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 9 z sierpnia 2003r.

6

Uwagi

Roboty ziemne wykonać z odkładem ziemi na pobocze. W miejscach skrzyżowań z
istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz drogą, wykopy wykonać ręcznie z
zabezpieczeniem istniejących sieci oraz za pomocą metod bezwykopowych (przecisk).
Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz 401 z dn.20.09.2003r. Wykopy ze skarpą
należy wykonywać o nachyleniu ścian wykluczających obsunięcie się wykopu. W miejscach
zagrożonych obsunięciem należy ściany zabezpieczyć belkami z rozporami. Wykonane
wykopy należy zabezpieczyć barierkami łącznie z wykonaniem mostków dla pieszych.
Miejsca wykopów należy oznakować łącznie z oświetleniem przeszkodowym. Przewody
należy układać na dokładnie wypoziomowanym podłożu na podsypce z piasku o grubości
warstwy 20 cm z przysypaniem piaskiem 40 cm ponad wierzch rury, starannie ubijając
ręcznie wokół przewodu. Do wysokości 50 cm ponad wierzch rury zasypywać ręcznie.
Pozostały wykop zasypywać mechaniczne warstwami zagęszczając. Należy wykonać
inwentaryzację geodezyjną wszystkich wykonanych instalacji.
Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzować geodezyjnie.
W rejonach kolizji z istniejącym uzbrojeniem prace wykonywać ręcznie, pod
nadzorem gestorów właściwych sieci.
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy dla niniejszej
inwestycji winien zawierać:
-

opis planu zagospodarowania placu budowy

-

rysunek placu zagospodarowania terenu budowy

-

harmonogram rzeczowo - finansowy

-

harmonogram zatrudnienia

-

plan zatrudnienia robotników z podziałem na zawody

-

zestawienie sprzętu potrzebnego do realizacji zadania

-

oznaczenie maszyn i urządzeń do harmonogramu pracy maszyn i urządzeń

-

zestawienie materiałów potrzebnych do realizacji zadania

-

instrukcje BHP

