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I.OPIS  TECHNICZNY 

 
1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA  
  Tematem opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu budowlanego  
- zewnętrznej instalacji wody 
- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji deszczowej 
- zalicznikowej  instalacji gazu 
dla zakładu produkcyjno - magazynowego z centrum badawczo -rozwojowym oraz 
zapleczem socjalno - biurowym na działce nr ewid. 550/26 obr. 0009, jedn. ewid. Kłaj,               
w miejscowości Targowisko. 
Inwestor: Monika Uss prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : 
                FOOD PROCESSING SYSTEM MONIKA USS 

     32 - 720 Nowy Wiśnicz, Kopaliny nr 20 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

2.1. Zlecenie Inwestora  
2.2. Projekt architektoniczno-budowlany 
2.3. Opracowania branŜowe. 
2.4.     Warunki PGK Sp. zo.o Kłaj z 21.12.2016 znak GPK/W/155/2016 
2.4. Warunki Z.Gazowniczego znak PSG6II /502GAZ/62/0/460456/16/2/17  
          Nr.dokumentu 502GAZ/WP1/2/17 z 23.01.2017 
2.6.    Istniejące sieci gazowa i kanalizacji sanitarnej 

  2.7.  Istniejąca studnia wody 
2.8.  Obowiązujące przepisy i normy  
 

3.OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 
31.. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY  
Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejąca studnia wiercona o głębokości ok.23 m              
z pompa głębinową  typ SKT200. 
Na wyprowadzeniu rurociągu ze studni przewidziano zasuwę φ 40 z obudowa i skrzynka 
typu ulicznego. Doprowadzenie wody przewidziano z rur PE klasy 100 SDR11 P=16 atn do 
wody pitnej na odcinku studnia „ST” – „A” – budynek o długości 71,25 m z rur PE 50x4.6, a 
na odcinku pkt.”A” – zbiornik wody ppoŜ. „ZB” z rur PE 40x3.7 o długości 20,5 m  
MontaŜ i układanie rur naleŜy wykonać wg. instrukcji montaŜowej producenta rur  
Na odgałęzieniu w pkt.”A” zabudowana będzie studnia φ 800 ( o Hs=162cm z PE z 
wodomierzem φ 20  o Q3 = 4.0 m3/h ( bez zaworu EA ) dla tzw. wody bezpowrotnie zuŜytej) 
co zapewni napełnienie wymaganej pojemności 100 m3 w czasie 25 godzin > od czasu 
wymaganego 48 godzin  dla zasilania podziemnego zbiornika ppoŜ. poprzez zawór 
pływakowy w zbiorniku dla utrzymania wymaganej pojemności. 
Wykonanie wykopu przewidziano mechanicznie jedynie w miejscu włączenia do studni, na 
zbliŜeniu do budynku i zbiornika ręcznie. Zasyp wykopu wykonywać ze szczególną 
ostroŜnością w dolnej części wykopu. Do wysokości 30 cm nad wierzch rury naleŜy 
wykonać zasyp piaskiem i na tej warstwie ułoŜyć taśmę znakującą z wkładką metaliczna i 
napisem „Uwaga wodociąg”. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem przepuszczalnym 
kat.G1 z zagęszczeniem do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia BN-83/8836-02 
– dysp. rys.nr 7. 
Próbę szczelności sieci wodociągowych naleŜy przeprowadzić metodą hydrauliczną, 
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur i kształtek. 
Ciśnienie próbne winno wynosić 1.5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niŜ 1.0 MPa 
Po zakończeniu realizacji sieci wodociągowej rurociągi naleŜy przepłukać wodą z istniejącej 
sieci przy prędkości 1.5 m/s. 
Po przepłukaniu naleŜy przeprowadzić badanie jakości wody, a w przypadku  
niezgodności z normą wykonać dezynfekcję wg. normy PN-72/B-10732 
Na wejściu wody do budynku zabudowany będzie zestaw wodomierzowy  z wodomierzem 
φ 20  o Q3 = 4.0 m3/h   



 
3.2. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
Ścieki sanitarne odprowadzone będą jednym przykanalikiem do zewnętrznej studni „S1”  
Od budynku przewidziano wykonanie kanalizacji z rur PVC-U 160 klasy SN8 ze spadkiem 2 
% do studni S1 ( φ 425 objętej przyłączem ) o długości 13.0 m – wg rys.2. 
Kanalizację naleŜy ułoŜyć na podsypce piaskowo – Ŝwirowej o gr. 15 cm, a do wysokości 
30 cm ponad wierzch rury naleŜy zastosować zagęszczona obsypkę piaskową. Pozostałą 
część wykopu zasypać warstwami 20-30 cm gruntem przepuszczalnym kategorii G1 z 
zagęszczeniem do uzyskania  stopnia zagęszczenia wg.PN-S-02205/1998– dysp. rys.7 
Całość prac ziemnych naleŜy prowadzić zgodnie z normami PN-EN-06050, BN-62/8932-01, 
BN-81/8976-47. 
 
3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA 
Z uwagi na brak gminnego odbiornika wód opadowych zaprojektowano magazynowanie 
wody w zbiorniku wspólnym ze zbiornikiem ppoŜ. Dla magazynowania wody przewidziano  
pojemność ok.100 m3. 
Zaprojektowano kanalizację dla odprowadzenia wód opadowy z odwodnienia terenu oraz 
powierzchni dachu. 
ZB (podziemny zbiornik ) – D1  studnia kontrolna) – SEP – OS z rur PVC-U klasy SN4 
φ 0,20 i = 0.5%, L=5,5 m 
Os – D2 - D6 z rur PVC-U klasy SN8 φ 0,20 ze spadkiem 0.5% o długości 75,75 m 
Os – D7 z rur PVC-U klasy SN4 φ 0,16 ze spadkiem 1,5% o długości 26,5 m 
D2 - D8 z rur PVC-U klasy SN4 φ 0,16 ze spadkiem 2% o długości 11,75 m 
D3 - D9 z rur PVC-U klasy SN4 φ 0,20 ze spadkiem 1% o długości 9,25 m 
Przed zrzutem wód do zbiornika dla podczyszczenia ścieków  przewidziano separator  
związków ropopochodnych typ  ESL 6-60 oraz osadnik typ OS-1200/2.0   
Do ciągów kanałowych podłączone będą: 
 - wpusty wodościekowe Wp1-8 rurami PVC-U φ 0.16 klasy SN8 o łącznej długości 32,5m 
  Wpusty (wg. branŜy drogowej ) przewidziano z osadnikami o głębokości 0.8m  
- przyłącze odwodnienia podciśnieniowego odwodnienia dachu budynku biurowego 
   D7 – Id  z rur PVC-U klasy SN4 φ 0,16 L=5,0m 
 - 4 zewnętrzne rury spustowe z hali produkcyjnej z rur PVC-U klasy SN4 φ 0,11 L= 10,0m 
Na rurach zewnętrznych przewidziano osadniki – rewizje. 
Na kanalizacji projektuje się studzienkę D1 z kręgów betonowych φ 1000 typu Kaprin lub 
Janson z komorą  spełniającą wymogi szczelności PN-92/B-10735 z włazem Ŝeliwnym 
φ 600  na obciąŜenie 40 T wyposaŜony w zatrzask, zawias, uszczelkę gumową 
(dysp.rys.S3). Studnie naleŜy posadowić na 20 cm podsypce Ŝwirowej o granulacji 3-12 
mm ( stopień zagęszczenia 97%). 
Natomiast studnie D2 – D6, D9 z PE φ 600 Wavin  typ Tegra  ( wg.dysp.rys.4) z włazami 
typ D400, a  dla D7,D8  φ425 typ Tegra  (wg.dysp.rys.S5)  z włazami typ B125 
Wykopy naleŜy wykonać przy uŜyciu sprzętu mechanicznego, a w miejscu skrzyŜowania z 
wcześniej wykonanym uzbrojeniem ręcznie. 
Kanalizację naleŜy ułoŜyć na podsypce piaskowo – Ŝwirowej o gr. 15 cm , a do wysokości 
30 cm ponad wierzch rury naleŜy zastosować zagęszczona obsypkę piaskową 
(dysp.rys.S6). Pozostałą część wykopu zasypać warstwami 20-30 cm gruntem 
przepuszczalnym zagęszczonym kategorii G1 z zagęszczeniem do uzyskania stopnia 
zagęszczenia wg.PN-S-02205/1998 
Całość prac ziemnych naleŜy prowadzić zgodnie z normami PN-/B-06050, BN-62/8932-
01,BN-81/8976-47. 
Prowadzenie prac ziemnych naleŜy odpowiednio oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z zabezpieczeniem ruchu pieszego i kołowego. 
Na planie sytuacyjnym podano (rys.1) trasę kanalizacji , a na rys. S3 profil podłuŜny 
OBLICZENIE RETENCJI KANAŁOWEJ 
Obliczenie pojemności retencji  
V = Q x t , Q = F x ϕ x q (dm 3 / s) 
F – powierzchnia zlewni (m2) = 2386 m2 



ϕ  - współczynnik spływu  = 0.80 
q  - deszcz miarodajny = 132 dm 3 / s x ha 
t = 60 min 
Q = 2386 x 0,80 x 132 :10000 = 25.20 dm 3 / s 
V = 28.35 x 60 x 60 min = 90,7 m3 
w ramach projektu arch-budowlanego przewidziano rezerwę w zbiorniku podziemnym   
o pojemności ok.100 m 3  
Nadmiar wody deszczowej - ponad łączną pojemność ok.200 m3 zostanie odpompowany      
i wywieziony . Administrator winien dbać o prawidłowe uŜytkowanie instalacji kanalizacji 
deszczowej aby po ustaniu opadów by zbiornik był tylko pełny w zakresie ochrony ppoŜ.   
Podczyszczenie wód deszczowych  
Całkowity odpływ z działki = 25.2 dm 3 / s 
Odpływ z dróg, parkingów  i chodników  Qs = 0.167 x 0.8 x15 dm 3/sxha = 2.04 dm3/s 
Przyjęto separator typ ESL 6-60 oraz osadnik typ OS-1200/2.0  wg. doboru Ecol-Unicon 
Wymiarowanie kanalizacji  
dla Q = 25,2 dm 3 / s i kanału φ 0,20 ze spadkiem 0.5% w = 0.98 m/s, napełnienie 74 %  
 
3.4. ZALICZNIKOWA INSTALACJA GAZU NISKOPR ĘśNEGO 
Od węzła redukcyjno-pomiarowego „WG” zaprojektowano zalicznikową instalację gazu 
niskopręŜnego do budynku z rur PE 32 x 3.0 z przejście  odległości ok. 1.2 m od budynku 
na rury stalowe φ  25  o łącznej długości 49,00 m. 
Pionowe podejście w murze ogrodzenia naleŜy wykonać zgodnie z warunkami KZG z 
IV.2014r, a podejście do budynku w odległości ok. 1,2 m od budynku z przejściem na rury 
stalowe φ  25 przy pomocy kształtki nierozłącznej PE/stal. Podejście w murze budynku 
naleŜy prowadzić w bruździe zabezpieczonej zaprawą cementową. 
Na ścianie budynku w skrzynce o wym.40x40cm (spód 50 cm od terenu) przewidziano 
zawór odcinający φ 25 - „ZG”  
Rurociągi oraz kształtki PE na gazociągu PE 32x3.0 wykonane będą metodą zgrzewania 
elektrooporowego z zastosowaniem kształtek atestowanych. 
Gazociąg z rur PE projektuje się z rur szereg SDR 11 na MOP 0.5 MPa klasy 80 koloru 
Ŝółtego atestowanych przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg. 
normy BN-74/6366-03,04 posiadający certyfikat zg. ze znakiem „B” wg normy ZN-G-3150. 
Natomiast gazociąg z rur stalowych projektuje się z rur ze znakiem B wg.PN-EN 10208-
1:2000 z izolacją taśmą Poykena w klasie izolacji "C30" – płyn gruntujący Primer, taśma 
Polyken – warstwa wewnętrzna i zewnętrzna. 
Izolacja winna być wykonana na metalicznie oczyszczone rury po uprzednim pomalowaniu 
ich warstwą podkładową.  
Zgrzewanie elektrooporowe polega na łączeniu elementów przez załoŜenie  kształtek do 
zgrzewania na łączone elementy rur PE i podłączenie końcówek przewodów oporowych ze 
źródłem prądu. Prąd płynący w obwodzie powoduje wydzielanie się ciepła w cewce z 
drutem oporowym, który z kolei doprowadza do uplastycznienia łączonych powierzchni. 
Urządzenie do zgrzewania elektrooporowego musi zapewniać wymagane napięcie dla 
określonego typu kształtek oraz automatyczne odcięcie dopływu prądu po uzyskaniu w 
kształtce odpowiedniej temperatury fuzji. Schładzanie naleŜy przeprowadzać w 
temperaturze otoczenia. Nie wolno prowadzić zgrzewania w temperaturze niŜszej niŜ 0 oC, 
jak równieŜ w czasie mgły.  
Przed przystąpieniem do zgrzewania rur naleŜy nadać im kołowy kształt przez podgrzanie 
suszarką i odpowiednie uformowanie lub umieszczenia w specjalnych uchwytach 
przywracającym rurom przekrój kołowy. 
Bezpośrednio przed zgrzewem końcówki rur naleŜy obciąć prostopadle do osi lub 
zeskrawać dla usunięcia warstwy utlenionej. Końcówki przeznaczone do zgrzewania nie 
mogą być zanieczyszczone i uszkodzone. Łączenie rur powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną i kartą łączenia, którą opracowuje wykonawca robót.  
Karty technologiczne łączenia winny być uzgodnione przez upowaŜnionego przedstawiciela 
uŜytkownika sieci gazowej. 
Całość prac ziemnych naleŜy prowadzić zgodnie z normami PN-66/B-06050, BN-62/8932-
01, BN-81/8976-47. 



Prowadzenie prac ziemnych naleŜy odpowiednio oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z zabezpieczeniem ruchu pieszego. 
Po zrealizowaniu dopływu naleŜy poddać go próbie szczelności i wytrzymałości przy uŜyciu 
gazowego czynnika próbnego – powietrza zgodnie z BN-90/M-34303, PN-92/34503,  
PN-EN-12327 oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z 
26.04.2013 Dz.U.poz.640 z oznaczeniem stref prób tablicami  ostrzegawczymi. 
Ciśnienie próbne winno wynosić 0,40 MPa  w czasie 1 godzin  
Pomiaru i odczytu ciśnienia naleŜy dokonać na manometrze rejestrującym posiadającym 
aktualną legalizację. Z próby gazociągu naleŜy sporządzić protokół. 
Przed zasypaniem gazociągu naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
przez słuŜby geodezyjne. 
Po ułoŜeniu rur w wykopie dopływ naleŜy przedmuchać spręŜonym powietrzem. 
Dno wykopu naleŜy wyłoŜyć na warstwie piasku.  
Gazociąg naleŜy zasypać warstwami:  
Warstwa I -  do wysokości 20 cm ponad rurę gazociągu gruntem lub piaskiem . 
Warstwa II - do wysokości 40 cm ponad gazociąg, na której naleŜy ułoŜyć taśmę  
                   ostrzegawczą szerokości 20 cm koloru Ŝółtego z tworzywa sztucznego.  
Na planie sytuacyjnym ( rys.1 ) podano trasę zalicznikowej instalacji gazu , a na rys.4 i 5 
profil i dyspozycję. 
 
4.UWAGI KOŃCOWE 

1. W czasie realizacji naleŜy przestrzegać podanych w „Warunkach technicznych”,  
    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.  

2.  Uzbrojenie naleŜy realizować po wykonaniu niwelacji terenu. 

3. Roboty ziemne moŜna rozpocząć po wytyczeniu tras przez słuŜby geodezyjne.  

4. Przed zasypaniem uzbrojenia naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną  
    powykonawczą przez słuŜby geodezyjne. 

5. Wszystkie elementy betonowe pokryć dwukrotnie Abizolem .  

6. Wykonanie robót, próby ciśnienia oraz odbiór robót dokonać na podstawie  
    „Warunków Technicznych " wykonania i odbioru robót budow.-montaŜowych”   
    Roboty ziemne prowadzić naleŜy zgodnie z normami PN-66/B-06050,  
    BN-62/8932-01, BN-81/8976-47. 
     Prowadzenie prac ziemnych naleŜy odpowiednio oznakować zgodnie z przepisami  
    z zabezpieczeniem ruchu pieszego. 

7. Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają kaŜdorazowo zgody nadzoru  autorskiego  
    i Inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zalecenia jednostek opiniujących stanową integralna część niniejszego opracowania. 
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