
 

W załączeniu zamieszczamy opis techniczny sieci wod-kan. W związku z częściową 
dezaktualizacją opracowania w związku z częściowym wykonaniem inwestycji, zmianą 
technologii i materiałów, , oraz specyfikacji pompowni przy sporządzaniu oferty należy 
kierować się w pierwszej kolejności SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJA 
TECHNICZNĄ BUDOWY SIECI WOD-KAN. oraz SIWZ. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, t ocznej i 
przepompowni cieków Drawsko Pom, - Jankowo. 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora 
Warunki techniczne ZWiK Drawsko Pomorskie pismo DT TV/46/2G03 z dnia 
10.10,2003r. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 
02.09.2u03r., pismo IP-T-7331/92/2003 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Drawsko Pom. Opinia Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. nr GK.UZ.7442-
287/03 z dnia 25,11.2003 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA Projekt obejmuje: 
- wodociąg PVC 6110 na odcinku I-II tj Drawsko Pom. - Jankowo; III-IV odga ęzienie do 

oczyszczalni cieków. 
- kanalizację sanitarną grawitacyjną wzd u  ulicy Starogrodzkiej SI 0-S41, S10-S44; 

wzd u  ulicy Podmiejskiej S10-K, 
kanalizację t oczną na odcinku przepompownia cieków Jankowo - studnia rozprę na 
S41 

3.0 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZA  PROJEKTOWYCH 

3.1 Wodociąg 

W ączenie wodociągu PVC (|>! 10 projektuje się do zaprojektowanego wodociągu <j> i 
10PVC w punkcie T w Drawsku Pom. 

Wodociąg wykonać z rur PVC o rednicy de 110. Rury cechowane na ci nienie 1,0 
MPa, ączenie rur za pomocą z ącz kielichowych na wcisk z gumowymi pier cieniami 
uszczelniającymi z elastromeru. 

Producent rur np. Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC PROFIL" Pi a, Wavin 
Metalplast-Buk 



Dopuszcza się zmianę materia u i producenta w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Trasa wodociągu przebiega wzd u  ulicy Podmiejskiej i Starogrodzkiej do punktu W 
15, następnie wzd u  torów kolejowych do punktu W32 i dalej wzd u  drogi asfaltowej do 
miejscowo ci Jankowo. 

Przekroczenie drogi krajowej nr 20 nale y wykonać metodą przecisku bez naruszania 
konstrukcji jezdni. 

Po u o eniu wodociągu wykonać próbę ci nienia zgodnie z instrukcją monta ową dla 
rur PVC. Zg osić do odbioru ZWiK Drawsko Pomorskie. 

D ugo ć wodociągu <j>l 10 D ugo ć wodociągu <j>l 10 D ugo ć wodociągu <j>l 10 D ugo ć wodociągu <j>l 10 ---- 3225,OOm 3225,OOm 3225,OOm 3225,OOm    
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3.1.1 Przy ącza wody. 

Na trasie wodociągu projektuje się dwa przy ącza wody. Jedno nr 1 do budynku 
na dzia ce nr 16/12, drugie do budynku PKP. 

Przy ącza wody wykonać z rur polietylenowych PE - HD 80 o rednicach 
odpowiednio de 40 x 3,7mm; de 32x3,0mm szeregu SDR 11 cechowane na ci nienie 
1,0 MPa Na przy ączach zamontować zasuwy odcinające. 

Zako czeniem przy ącza nr 2 będzie wodomierz skrzyde kowy JS 1,5 
zamontowany na typowej konsoli monta owej w pomieszczeniu za pierwszą cianą 
budynku. Długość przyłączy: de 32 x3,0 - 14,00m 

de 40x3,7 de 40x3,7 de 40x3,7 de 40x3,7 ---- 80,50m 80,50m 80,50m 80,50m    

3.1.2 Hydranty p. po . 
Hydranty zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg po arowych Dz. U. Nr 121 z 11.07.2003. 

Zaprojektowano hydranty p.po . dn 80. Wydajno ć hydrantu 101/s. Ci nienie 0,2MPa. 

3.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się wzd u  ulicy Starogrodzkiej i 
Podmiejskiej do oczyszczalni cieków. 
W ączenie kanalizacji sanitarnej projektuje się do komory na kanalizacji cf>1000 o 
rzędnych 109,62/106,36 

Zaprojektowano rury kanalizacyjne strukturalne z PVC-u PROCIR o rednicy dn 
200, ączone za pomocą pier cienia gumowego. /Producent rur PVC-u PROCOR - 
Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC PROFIL" Pi a/. 

Dopuszcza się zmianę materia u i producenta w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Studnie kanalizacyjne projektuje się z kręgów betonowych dn 1200, w azy eliwne 
zatrzaskowe typu cię kiego z wype nieniem betonowym. 

Na dnie studni przelotowych i z pod ączeniem w dno wykonać kinety. 
Przekroczenie drogi krajowej nr 20 nale y wykonać metodą przecisku bez naruszania 
konstrukcji jezdni. 
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ączna d ugo ć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1728,50mączna d ugo ć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1728,50mączna d ugo ć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1728,50mączna d ugo ć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1728,50m    
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3.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna. 

Kanalizację t oczną projektuje się od projektowanej pompowni cieków P w 
miejscowo ci jankowo do studni rozprę nej S41. 

Kanalizację t oczną wykonać z rur PVC o rednicy de 110. Rury cechowane na 
ci nienie 1,0 MPa, ączenie rur za pomocą z ącz kielichowych na wcisk z gumowymi 
pier cieniami uszczelniającymi z elastromeru. 

Producent rur np. Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC PROFIL" 
Pi a, Dopuszcza się zmianę materia u i producenta w uzgodnieniu z 
Inwestorem. 

Trasa kanalizacji t ocznej przebiega równolegle do wodociągu wzd u  torów 
kolejowych. 

Po u o eniu kanalizacji wykonać próbę ci nienia zgodnie z instrukcją monta ową 
dla rur PVC. Zg osić do odbioru ZWiK Drawsko Pomorskie. 

D ugo ć kanalizacji t ocznej <|>110 - 152>,50m 

3.4 Przepompownia ścieków. 

Przepompownię cieków zaprojektowano z polimerobetonu. 
Wydajno ć przepompowni q= 7,ll/;s 
Wysoko ć podnoszenia h= 45,lm 
Typ pomp SV-152-HI prod. Grundfoss 

rednica zbiornika przepompowni D= 1500mm, H= 5120m. 
Przepompownię cieków posadowić na p ycie elbetowej. 

3.4.1. Zasilanie przepompowni. 
Zasilanie przepompowni cieków wykonane będzie z szafki elektrycznej ze 

z ączami kablowymi i licznikiem energii elektrycznej zlokalizowanej przy szafce 
sterującej pompownię. 

Przy ącze energetyczne wykonane będzie wg obowiązującej procedury 
przy ączenia podmiotów do sieci zgodnie z pismem Zak adu Energetycznego Drawsko 
Pom. ND2/DE/ZB/1751/03 z dnia 15.10.2003. 

3.4.2. Ogrodzenie przepompowni. 
Wykonać ogrodzenie przepompowni z siatki ocynkowanej o wysoko ci l,5m o 

wymiarach 3,Om x 3,Om. Brama szeroko ci 2,5m z kątowników wype niona siatką. 
Teren przepompowni utwardzić polbrukiem. 
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3.5 Próby szczelności. 
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Materia y u yte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszą posiadać atest 
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny O rodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL" Warszawa. 

3.5.1 Kanalizacja 
Po u o eniu odcinka kana u między studniami nale y dokonać prób 

szczelno ci przez nape nienie kana u wodą do poziomu w azu i obserwację zw. 
wody. Próbę szczelno ci nale y przeprowadzić w obecno ci przedstawiciela Zak adu 
Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pom. Z ka dej próby szczelno ci nale y 
sporządzić protokó . 

3.5.2 Wodociąg 
Wodociąg nale y poddać próbie na ci nienie. W czasie próby armatura 

odcinająca musi być odkryta. Ci nienie próbne powinno być równe dwukrotnej 
warto ci ci nienia roboczego. Po zako czeniu budowy przewodu i pozytywnych 
wynikach prób szczelno ci nale y dokonać jego p ukania czystą wodą. 

Przewody wodociągowe nale y poddać dezynfekcji za pomocą roztworu 
podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynosić 24h. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru nale y przeprowadzić 
ponowne p ukanie. Wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725. 

4.0 ROBOTY ZIEMNE. 

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji nale y zlecić uprawnionej jednostce 
geodezyjnej. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nale y 
wykonać ręcznie w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.    

Przewody sieci kanalizacji nale y uk adać na podsypce z piasku grubo ci 
20cm z obsypaniem do wysoko ci min. 30cm (po zagęszczeniu„ ponad wierzch rury. 
Trasę oznakować ta mą znakującą. 

Materia  na podsypkę i obsypkę powinien spe niać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powy ej 20mm. 
- materia  nie mo e być zamro ony, 
- nie mo e zawierać ostrych kamieni lub innego amanego materia u. 
Ca o ć wykonać zgodnie z instrukcją monta ową uk adania rurociągów z PVC-u i PVC. 

Prace ziemne nale y prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej 
struktury gruntów, co obni y oby ich no no ć. Rozmoczone partie gruntów nale y z 
pod o a usunąć i zastąpić podsypkąpiaszczysto- wirową lub chudym betonem. 
Wykopy nale y chronić przed zalaniem wodą i przemarzaniem. 

W miejscach pojawienia się wody gruntowej nale y ją wypompować. Ilo ć 
roboczogodzin pracy pompy okre li inspektor na budowie. 

Roboty ziemne nale y prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-62 oraz 
zgodnie z przepisami BHP. 
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5.0 UWAGI I WNIOSKI KO COWE. 

- Przed przystąpieniem do robót nale y komisyjnie przejąć plac budowy. 
- Istniejące uzbrojenie nale y dok adnie zlokalizować w trakcie realizacji robót ziemnych 

poprzez wykonanie przekopów próbnych. 6



- W przypadku kolizji projektowanej sieci z niezinwentaryzowanym na podk adach 
uzbrojeniem, oraz wszelkie odstępstwa nale y korygować przy udziale 
inspektora nadzoru i u ytkownika sieci. 

- Roboty monta owe wykonać zgodnie z instrukcją monta ową rur. 
- Prace ziemne i monta owe nale y wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

zarządzeniami oraz warunkami technicznymi. 
- Do odbioru ko cowego dostarczyć 2 egz. dokumentacji geodezyjno-powykonawczej. 

UWAGA: 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

bhp, oraz .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych" tom II. 

 

OPRACOWA A 
 

 


