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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą do opracowania projektu oczyszczalni ścieków w gminie Biała (woj. opolskie)
stanowi:








Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków,
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu oczyszczalni,
Opinia geotechniczna,
Projekt technologiczny oczyszczalni,
Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,
Obowiązujące normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostępnych
materiałach,
Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe dokonane na etapie projektowania.

Podstawę prawną do opracowania projektu stanowią:














Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 8 marca 2016 r.
poz. 290)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. nr 1232, z
późn. zmianami)
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21, z późn.
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 16 grudnia 2014 r. poz. 1800)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1993 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz.438)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. z 29 grudnia 2014 r. poz. 1923)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. nr 21, poz.73)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. nr 257).

2. PROJEKTOWANA FUNKCJA OBIEKTÓW
Przedmiotem opracowania jest oczyszczalnia ścieków, usytuowana w gminie Biała, obejmująca
następujące obiekty, oznaczone na planie zagospodarowania:
1.
2.
3.
4.

Reaktor biologiczny – obiekty nr 3A, 3B,
Budynek techniczny – obiekt nr 2,
Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego – obiekt nr 6A,
Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego – obiekty nr 6B, 6C,
4
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5. Pompownia ścieków surowych – obiekt nr 1,
6. Dwukomorowy zbiornik uśredniający ścieków dowożonych – obiekt nr 5A, 5B,
7. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt Spo,
8. Budynek punktu zlewnego Fek-Pak – obiekt nr 4,
9. Taca najazdowa – obiekt nr 4A,
10. Wiata pod agregat prądotwórczy – obiekt nr 8,
11. Wiata na osad odwodniony – obiekt nr 13,
12. Schody terenowe – obiekt SCH-01.

3. PROJEKTOWANA FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTÓW
Budynek główny (obiekt nr 2) jest zaprojektowany jako dwybryłowy, większa część jest
ukształtowana w formie nawiązującej do budownictwa tradycyjnego, przekryta dwuspadowym
dachem z naczółkiem. Mniejsza część przylega do bryły głównej i jest przekryta dachem
wielospadowym. Generalnie obiekty technologiczne zaprojektowano w formach
podporządkowanych odbywającym się w nich procesom. Reaktory biologiczne zaprojektowano
w formach stożkowych, a inne zbiorniki i pokrywy studni zaprojektowano w formach
cylindrycznych. Wiaty są przewidziane jako obiekty wolnostojące, przekryte dachem o małym
kącie nachylenia, dwuspadowym w przypadku wiaty większej (obiekt 13) i czterospadowym w
przypadku wiaty mniejszej (obiekt nr 8). Budynek punktu zlewnego (obiekt 4) to
prospopadłościan, przekryty dachem pulpitowym. Forma architektoniczna odpowiada
rozwiązaniom przestrzennym stosowanym w tego typu obiektach.
4. POSADOWIENIE OBIEKTÓW
Zaprojektowano posadowienie obiektów na palach prefabrykowanych wbijanych, o wymiarach
przekroju poprzecznego i długościach dostosowanych do warunków gruntowych i wymaganej
nośności. Przyjęto pale o przekroju 30x30 cm i długościach całkowitych prefabrykatów 6.0, 7.0,
8.0 i 9.0 m. Przyjęto pale z betonu klasy C40/50. Zbrojenie główne pali ze stali klasy AIIIN ,
przyjęto 4x Ø14 mm. Strzemiona zaprojektowano spiralne z prętów Ø6 mm ze stali klasy AI.
Szczegóły wykonania pali wg odrębnego opracowania w projekcie wykonawczym.
Dopuszczalna odchyłka położenia pali w planie wynosi emax=0,1 m, pochylenie pali imax = 0,04
(0,04 m/m).
Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego:
Humus i grunt wydobyty z wykopów należy składować na terenie działki, a następnie
rozplantować po terenie oczyszczalni. Jeżeli grunt wydobyty z wykopów będzie odpowiedni,
można będzie go użyć do wykonania nasypu.
Nasyp wokół bioreaktora i zbiornika osadu należy wykonać z piasku gruboziarnistego, żwiru i
pospółki o następujących cechach:
 brak części organicznych i domieszek gruntów spoistych,
 maksymalna zawartość frakcji pylastej <0,5%,
 granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasków gruboziarnistych.
Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno być potwierdzone przez uprawnionego
5
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geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badań z orzeczeniem powinny zostać
przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania.
Nasyp z przygotowanych gruntów należy zagęścić do min. Is=0,98 i układać warstwami
o grubości 20-30 cm w zależności od stosowanego sprzętu do zagęszczania.

5. OPIS
KONSTRUKCJI,
WYTYCZNE REALIZACJI
5.1

PRZEZNACZENIE

OBIEKTÓW

I

Reaktor biologiczny – obiekt 3A i 3B (2 szt.)

Założenia projektowe
Obciążenia:
- ciężar właściwy ścieków przyjęto w wysokości f = 10,50 kN/m3 ze współczynnikiem
obciążenia f = 1,1
- gęstość objętościowa gruntu
 = 18,0 kN/m3
- wartości współczynników obciążenia
dla konstrukcji żelbetowych
f = 1,1
dla gruntów rodzimych
f = 1,1 (0,9)
dla gruntów nasypowych
f = 1,2 (0,8)
- współczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntów rodzimych
k = 0,33
dla gruntów nasypowych
k = 0,610
- obciążenie użytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kN/m2
Dodatkowe informacje:
Zbiorniki należy wykonać w wykopie otwartym. Dodatkowo reaktory będą docelowo przykryte
samonośną kopułą – szczegóły techniczne wg producenta. Przejścia szczelne rurociągów
technologicznych przez ściany wg projektu technologicznego. Szczegółowe otworowanie
reaktorów według części rysunkowej.
Wszystkie elementy stalowe wyposażenia technologicznego reaktorów opracowano w projekcie
technologicznym.
Zbiorniki częściowo są obsypane gruntem, częściowo odsłonięte.
Obciążenie od urządzeń technologicznych, które oddziałuje na pojedynczy zbiornik jako
obciążenie stałe wynosi ok. 5300 kg:
- pomost technologiczny 2500 kg (obciążenie rozłożone równomiernie na dwóch punktach
podparcia – wycięcia w reaktorach),
- dach reaktora 2000 kg (obciążenie przenoszone przez pomost technologiczny oraz koronę
zbiornika),
- urządzenia technologiczne 800 kg (obciążenie jest skupione centralnie na dnie zbiornika).
Opaska chodnikowa
Wokół obiektów w miejscach nieutwardzonych należy wykonać opaskę odwadniającą
(szerokości 0,8 m).
6
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Środowisko korozyjne
Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę
materiałowo-strukturalną. Konstrukcję obliczono na ryso-odporność min. 0,1 mm.
W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto
grubość otulin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu
przyjęto beton szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2 + XA2 + XC4.
-

dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych
wskaźnik w/c<0,50
zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3 - cement hutniczy CEM III /A 32.5 NW/NA
– cement niskokaloryczny i wolnowiążący.

Zewnętrzne ściany bioreaktora stykające się z ziemią należy zabezpieczyć izolacją
przeciwwodną, składającą się z warstwy gruntującej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Szczegóły nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg punktu: 7.
Parametry techniczne











Średnica wewnętrzna reaktora
Średnica zewnętrzna reaktora
Wysokość w świetle
Grubość ścian płaszcza
Średnica płyty dennej
Grubość płyty dennej
Powierzchnia zabudowy (2 szt.)
Rzędna wierzchu korony reaktorów:
Rzędna wierzchu płyty dennej:
Rzędna spodu płyty dennej:

10,25 m
10,75 m
5,50 m
25 cm
11,05 m
35 cm
181,52 m2
215,05 m n.p.m. (+3,30)
209,55 m n.p.m. (-2,20)
209,20 m n.p.m. (-2,55)

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytów reaktora, a w szczególności średnicy zewnętrznej
płaszcza.
Szczegóły fundamentowania pod reaktorami według odrębnego opracowania (projekt
palowania).
Rozwiązania konstrukcyjne
Obiekt zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny
o średnicy zewnętrznej 10,75 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 5,50 m. Cylindryczna ściana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem. Rzędna posadowienia: 209,20 m n.p.m.
Płyta denna bioreaktora gr. 35 cm, ściana gr. 25 cm – zbrojenie prętami jak na rysunku.
Pręty obwodowe w płaszczu bioreaktora łączyć mijankowo, tak żeby w jednym przekroju nie
łączyło się więcej niż 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić co najmniej długość
zakładu.
W przerwie roboczej między połączeniem płyty dennej ze ścianą przewidziano taśmy
uszczelniające szerokości około 16 cm, ocynkowane, powlekane środkiem wchodzącym
w reakcję z zaczynem cementowym, zapewniające szczelność także podczas przemieszczania się
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konstrukcji. Przejścia przez płaszcz zbiornika szczelne łańcuchowe wykonane przez
nawiercanie.
Materiały:
Beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]
Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN i A-0
Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie.
Technologia wykonania
Płyta denna
Płytę denną należy posadowić na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10 z jedną warstwą papy
podkładowej termozgrzewalnej. Płyta denna opiera się na prefabrykowanych palach wbijanych.
Po zabetonowaniu płyty dennej już po 24 godz. zalać ją kilkumilimetrową warstwą wody. Tak
zwaną „pielęgnację mokrą betonu” płyty dennej utrzymać aż do czasu zalewania ścian.
Ściany
Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkładany
równomiernie warstwami o gr. nie przekraczającej 50 cm.
Można betonować ściany do pełnych ich wysokości pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania się betonu w czasie betonowania.
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Beton w konstrukcji należy układać zgodnie z ustaloną technologią robót, przy pomocy
odpowiedniego sprzętu (pomp i dźwigów). Podawanego betonu nie należy zrzucać z wysokości
wyższej niż 0,5 m. Masę betonową należy układać warstwami o grubości 50 cm i zagęszczać
wibratorami wgłębnymi. Czas wibracji należy ustalać każdorazowo na budowie w zależności od
konsystencji masy betonowej i siły wymuszającej wibratora. Czas ten nie powinien być krótszy
niż 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy użyciu wibratora. Buławę wibratora zagłębiać mijankowo, aby nie powstały
tzw. pola martwe niezawibrowane. Styki betonu w przerwach należy starannie przygotować do
połączenia betonu wykonanego z betonem świeżym. Powierzchnię stykową betonu wykonanego
oczyścić szczotkami stalowymi, nie później niż 6-8 godzin od zabetonowania. Bezpośrednio
przed dalszym betonowaniem powierzchnię stykową silnie zwilżyć wodą i wykonać obrzutkę z
zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku należy starannie
zawibrować.
Pielęgnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251)
W okresie pielęgnacji betonu należy:
- chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,
a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich
osłanianie i zwilżanie wodą w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków
klimatycznych,
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 14 dni – przy stosowaniu
cementów hutniczych lub portlandzkich popiołowych,
8
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- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od
chwili ułożenia,
- przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
razy na dobę,
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.
Wytyczne realizacji projektu
Wszystkie tzw. roboty zanikające, potwierdzić odbiorami komisyjnymi oraz protokółami odbioru
technicznego.
Projekt niniejszy rozpatrywać łącznie z projektem technologicznym i pozostałymi branżami.
Wymagania i badania przy odbiorze obiektu
Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z PN-86/B-10702 „Zbiorniki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

5.2

Budynek techniczny – obiekt nr 2

Budynek techniczny parterowy z antresolą, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 10,0×8,0 m + 4,1×9,5 m (część wysunięta) i wysokości pomieszczeń 2,60 m. Przykryty
dwuspadowym dachem z naczółkiem, a w części, w której znajdują się pomieszczenie na
kontener i pomieszczenia magazynowe, przykryty dachem trójspadowym.






Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia zabudowy
Kubatura
Rzędna posadzki przyziemia (+/-0,00)
Rzędna posadowienia (-2,05)

145,89 m2
131,99 m2
550,0 m3
211,75 m n.p.m.
209,70 m n.p.m.

Budynek zlokalizowany został w sąsiedztwie bioreaktora jako obiekt, w którym ujęte zostały
podstawowe funkcje mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz obsługę
jej urządzeń. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
Nr pom.
01
02
03
03a
03b
03c
03d
03e
04
05
06
07
08

Nazwa
KORYTARZ
POM. SOCJALNE
SZATNIA PRZEPUSTOWA
SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
KOMUNIKACJA
NATRYSK
SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ
WC
POM. TECHNICZNE
POM. DMUCHAW
POM. MAGAZYNOWE
POM. GOSPODARCZE
POM. NA KONTENER

Powierzchnia użytkowa
2,12 m2
6,23 m2
1,54 m2
1,99 m2
1,70 m2
3,44 m2
1,51 m2
34,14 m2
18,12 m2
10,30 m2
7,47 m2
16,52 m2
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Powierzchnia użytkowa
40,81 m2
145,89 m2

Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej w połączeniu z elementami żelbetu
monolitycznego.
Konstrukcja budynku o podłużnym układzie ścian nośnych. Część budynku mieszcząca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta żelbetowym stropem,
pomieszczenie techniczne – jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym.
Pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem
trójspadkowym.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne i osłonowe grubości 24 cm z pustaków konstrukcyjnych
39×19×24cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25), wzmocnione
wewnętrznym zbrojeniem pionowym [szkieletów 4ø12 + strzemiona ø6/15cm]
w rozstawie co 100 cm oraz zbrojeniem poziomym 2ø10 co czwartą warstwę.
Ściany nośne są posadowione na ruszcie fundamentowym o wysokości 40 cm
i szerokości:

dla ściany wewnętrznej nośnej 80 cm

dla pozostałych ścian 60 cm.
Ruszt fundamentowy oparty jest na palach wbijanych prefabrykowanych.
Poza tym zaprojektowano ściąg 40×60cm, stanowiący ściąg zewnętrznych ścian nośnych w
połowie ich długości. Ruszt zaprojektowano z betonu szczelnego C20/25, zbrojonego 4 12 górą
i dołem (stal AIIIN) i strzemionami 8/20 cm. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych.
Ruszt ułożyć na podkładzie z chudego betonu o grubości 10 cm.
Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacją dmuchaw żelbetowy monolityczny
lub wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran bądź równoważnej, ocieplony 5 cm
warstwą styropianu. Zbrojony na dole dwukierunkowo 10/18cm (stal AIIIN), a górą nad ścianą
środkową i ścianami zewnętrznymi dwukierunkowo 10/20cm i 10/17,5cm (stal AIIIN). W
środku przęseł górą zbrojenie 8/20cm (stal A0). Przy wykonywaniu stropu należy przestrzegać
wszystkich zaleceń producenta płyt, a w szczególności rozstawu i jakości podpór montażowych i
właściwej pielęgnacji betonu po wylaniu stropu.
Wszystkie ściany nośne budynku związane są wieńcem żelbetowym. Wokół monolitycznego
stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20 cm (na rzędnej +2,40) o przekroju 35×24 cm
zbrojony 4 12 (stal AIIIN) i strzemionami 6/20 cm. Na poziomie +3,85 m wykonano wieniec
12×24 cm do kotwienia murłaty więźby dachowej zbrojony jw. i połączony z wieńcem stropu
słupkami żelbetowymi w rozstawie co 2,0 m i wysokości 110 cm, zbrojonymi 2×3 12 (stal
AIIIN) i strzemionami 6/12cm. Na ścianach szczytowych w/w wieniec będzie wykonany na
skośnej krawędzi ściany. W miejscach bez płyty stropu zostaną wykonane dwa wieńce – na
poziomie +2,40 o przekroju 25×24 cm, zbrojony przy pionowych krawędziach 2×3 12 (stal
AIIIN) i strzemionami 6/20cm (wieniec ten obejmuje ścianę bez płyty stropowej oraz część
wysuniętą) oraz na poziomie +3,70 m (o przekroju 27×24 cm, zbrojony przy pionowych
krawędziach 2×4 16 (stal AIIIN) i strzemionami 6/20 cm).
Więźba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczółkiem, drewniana o konstrukcji
krokwiowo jętkowej, kryta blachą dachówko-podobną na łatach 5×5cm co 35 cm, ocieplona
wełną mineralną gr. 15 cm. Od strony wnętrza paroizolacja z foli PCW, a wykończenie stanowi
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płyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi i jętek dachu za pomocą rusztu ze stali
ocynkowanej.
Ścianki działowe grubości 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.
Drabinę na antresolę i barierkę na antresoli należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN80/M-49060 – „Wejścia i dojścia – wymagania”. Należy zapewnić możliwość łatwego
demontażu barierki.
Roboty wykończeniowe zewnętrzne:












Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem (λ=0.038W/mK) w dwóch warstwach o
gr.=10+5=15 cm na parterze i na ścianach szczytowych na piętrze - współczynnik
przenikania ciepła U=0.235 W/m2K, ściany fundamentowe ocieplone twardymi płytami
polistyrenowymi np. styrodurem lub równoważnymi gr. 10 cm, kotwione 3 szt/m2, krawędzie
ścian i cokołów zabezpieczone listwami narożnikowymi
Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo-akrylowej zacieranej ręcznie. Grubość
warstwy masy tynkarskiej około 3 mm. Zużycie masy około 3,5 kg/m2. Kolor wg pkt 9.
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych.
Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt 9.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5÷0,8 mm w kolorze wg pkt 9.
Podest wejściowy przed drzwiami Dz2 z płyty betonowej 20 cm zbrojonej siatką ø10 co 20
cm z zagłębieniem 5 cm pod wycieraczkę metalową ocynkowaną, wyłożony gresem
mrozoodpornym w kolorze wg pkt 9.
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm
pomiędzy krokwiami - współczynnik przenikania ciepła U=0.18 W/m2K.
Pochylnia wejściowa przed drzwiami Dz1 z płyty betonowej 20 cm zbrojonej siatką ø 10 co
20 cm zabezpieczona preparatem przeciw-pylnym.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne:

















Wykończenie ścian i sufitów z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej
na podłożu cementowo-wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farbą
emulsyjną akrylową w kolorze wg pkt 9.
Pomieszczenie techniczne 04 - do wysokości 2,0 m wyłożone glazurą w kolorze
wg. pkt. 9.
Pomieszczenie 07 – ściana od strony pomieszczenia 04 do pełnej wysokości, pozostałe do
wysokości 2,0 m wyłożone glazurą w kolorze wg pkt 9.
Pomieszczenie na kontener 08 – ściana w osi 2’ i C docieplona styropianem gr 5 cm.
Pomieszczenie na kontener 08 – ściany pomieszczenia do pełnej wysokości wyłożone
glazurą w kolorze wg pkt 9.
Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza należy umieścić gumową
wycieraczkę o grubości 2 cm i o szerokości drzwi.
Szatnie przepustowe: wyłożone glazurą do wysokości 2,0 m, w kabinie prysznicowej glazura
do pełnej wysokości. Kolor glazury wg pkt 9. Ściana w osi nr 2 oraz ścianka działowa z
otworami drzwiowymi (w osi B) ocieplona warstwą izolacyjną Multipor o gr. 5 cm.
Pomieszczenie socjalne – do wysokości 2,0 m od poziomu podłogi ściana wyłożona glazurą
w kolorze wg. pkt. 9. Ściana w osi B docieplona Multiporem gr. 5 cm.
Antresola – wokół otworów w stropie i wzdłuż krawędzi antresoli od strony pustki
11
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pomieszczenia technicznego wyłożyć cokolik wysokości 2 cm i szerokości 20 cm
z tego samego materiału, co powierzchnia antresoli.
Okna i naświetla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki rys. AK60) z mikroszczeliną, w
kolorze wg pkt 9.
Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz
przegród szklanych i przezroczystych nie może być większy niż 0,35.
Drzwi zewnętrzne półtoraskrzydłowe i jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, ocieplone
w kolorze wg pkt 9.
Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pełne, ocieplone,
z ościeżnicą stalową w kolorze wg pkt 9, drzwi D5 z pomieszczenia 01 do 04 – EI30.
Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach socjalnych płycinowe, pełne z ościeżnicą stalową w
kolorze wg pkt 9. Drzwi D3 z okienkiem u góry, i kratką wentylacyjną, D2 z kratką
wentylacyjną. Wejście do kabiny natryskowej zabezpieczyć kotarą.
Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu kamiennego,
w kolorze wg pkt 9, układanego na gładzi cementowej spadkowej. Podbudowę posadzki
stanowi płyta betonowa C18/20 gr. 15 cm, wylana na izolacji poziomej z dwóch warstw folii
PE, ułożonej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm i warstwie ubitego piasku.
Współczynnik przenikania ciepła dla posadzki w pomieszczeniach technologicznych U=0.72
W/m2K, w pomieszczeniach socjalnych i korytarzu U=0.28 W/m2K.
Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokół wokół na wysokość płyty (około 30 cm).

Wyposażenie wnętrz:

Pomieszczenie socjalne 02
o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa
o wymiarach w rzucie 60×50cm (z nóżkami) – 1 szt.
o pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem
o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40×49×180 cm z nóżkami wysokości 14 cm – 2
szt.
o biurko metalowe o wym. w rzucie 80×140 cm, z kontenerkiem metalowym
podwieszanym do blatu (bądź osobnym, na nóżkach) – 1 szt.
o krzesło obrotowe – 1 szt.


Szatnia odzieży wierzchniej 03a
o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nóżkami wysokości 14 cm – 2 szt.
Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne,



Natrysk 03c
Szatnia odzieży roboczej 03d
o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nóżkami wysokości 14 cm – 1 szt.
Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafki na odzież).
o szafka metalowa BHP o wym. 30×49×180 cm z nóżkami wysokości 14 cm – 1 szt.
Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafka na środki czystości),








WC 03e
Pomieszczenie techniczne 04
Pomieszczenia dmuchaw 05
Pomieszczenie magazynowe 06
o szafa metalowa narzędziowa o wymiarach 120×50×180 cm z nóżkami wys. 14 cm – 1
szt.
12
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Pomieszczenie magazynowe 07
Pomieszczenie na kontener 08
Antresola pomieszczenie 11

Budynek będzie wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną i
mechaniczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarową.
Na wywietrzakach budynku zainstalowane będą pochłaniacze odorów.
Obliczenia – wyciąg (całość obliczeń w egzemplarzu autorskim)
1. Więźba
1.0 Dach kryty blachą

-

zebranie obciążeń

- od ciężaru własnego pokrycia dachu
obciążenie
[kN/m2]
blacha
łaty 5x5cm co 35cm
wełna mineralna gr. 20cm
Krokiew [80x200]mm co Rdzw
płyty gipsowo kartonowe
- obciążenie długotrwałe
qpd1 =

charakt.

wsp.obc.

oblicz.

0.04
0.04
0.30
0.10
0.24

1.35
1.35
1.35
1.35
1.01.1935

0.05
0.05
0.41
0.14
0.32

0.72

1.19

0.97

1.1 Obciążenie śniegiem i wiatrem dla połaci
Pochylenie połaci frontowej
=

al1

sin(al1) =
rozstaw krokiew
Rdzw =
Obciążenia
- od śniegu (dla II strefy)
(dla II strefy) Qk =
dla al1> 30 C11 =
obciążenia obliczeniowe śniegiem
( w odniesieniu na rzut dachu na
sng1 = Qk * C11 * 1.5 =

32.0000

o

0.5299
0,85

cos(al1)
=
m

0.91
1.12
pow. poziomą )
1.53

- od wiatru (dla II strefy)
(dla II strefy) qk =
0.35
dla terenu rodzaju A,
budynek niższy od 10 m
Ce =
1.00
strona nawietrzna dla al1 Cz1 = 0.28
strona zawietrzna dla al1 Cz1'
=
-0.40
budowla niepodatna beta =
1.80
obciążenia obliczeniowe q = qk*Ce*Cz*beta*1.3
parcie wiatru
dla al1 wtrn1 = 0.2

0.8480

kN/m2

kN/m2

kN/m2

6kN/m2
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ssanie wiatru

dla al1

wtrz1 = -0.38

kN/m2

1.2 Więźba – schemat 1
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
-----------------------------------------------------------------Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]
Materiał:
-----------------------------------------------------------------1
98,0
1601
400
229
229
14,0 23 Sosna K27
2
131,3
3350
615
383
383
17,5 23 Sosna K27
-----------------------------------------------------------------STAŁE MATERIAŁOWE:
-----------------------------------------------------------------Materiał:
Moduł E:
Napręż.gr.:
AlfaT:
[N/mm2]
[N/mm2]
[1/K]
-----------------------------------------------------------------23 Sosna K27
9000
9,500
5,00E-06
-----------------------------------------------------------------==================================================================
W Y N I K I
Teoria I-go rzędu
Kombinatoryka obciążeń
==================================================================
NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
-----------------------------------------------------------------Pręt: x[m]:
SigmaG: SigmaD:
Sigma: Kombinacja obciążeń:
--------------[MPa]
-----------------------------------------------------------------1
0,577
0,089*
0,8
AD
0,000
-0,000*
-0,0
BCD
0,018
0,000*
0,0
ACD
0,577
-0,078*
-0,7
AD
2

3

4

...
9

...
11

1,332
0,666
0,916
1,332

0,058*
-0,120*

1,615
0,807
1,110
1,615

0,106*
-0,129*

1,768
0,663
0,552
1,768

0,179*
-0,141*

0,000
1,688
1,313
0,000

0,243*
-0,221*

0,000

0,088*

-0,023*
-0,176*

0,6
-1,1
-0,2
-1,7

BD
ACD
CD
AD

-0,024*
-0,291*

1,0
-1,2
-0,2
-2,8

ACD
AD
BD
ACD

0,100*
-0,232*

1,7
-1,3
0,9
-2,2

AD
AD
BD
AD

0,106*
-0,349*

2,3
-2,1
1,0
-3,3

CD
ACD
BD
ACD

0,8

ACD
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-0,013*
0,018*
-0,113*

-0,1
0,2
-1,1

ACD
BD
ACD

0,000
0,050*
0,5
ACD
1,801
-0,040*
-0,4
ACD
0,788
-0,011*
-0,1
BD
0,000
-0,129*
-1,2
ACD
-----------------------------------------------------------------* = Max/Min
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
-----------------------------------------------------------------Węzeł: H[kN]:
V[kN]:
R[kN]:
M[kNm]: Kombinacja obciążeń:
-----------------------------------------------------------------...
9
-3,6*
4,9
6,1
CD
-8,5*
10,2
13,3
AD
-8,5
10,2*
13,3
AD
-4,6
4,7*
6,6
BCD
-8,5
10,2
13,3*
AD
...
11
0,0*
-0,8
0,8
BD
-0,1*
1,3
1,3
ACD
-0,1
1,3*
1,3
ACD
0,0
-0,8*
0,8
BD
-0,1
1,3
1,3*
ACD
...
13
2,0*
3,4
3,9
AD
0,9*
1,6
1,8
CD
2,0
3,4*
3,9
AD
0,9
1,6*
1,8
CD
2,0
3,4
3,9*
AD
-----------------------------------------------------------------* = Max/Min
12

1.3 Więźba – schemat 2 – bez słupków i krzyżulców
PRĘTY I PRZEKROJE PRĘTÓW:

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE I STAŁE MATERIAŁOWE: wg schematu 1
OBCIĄŻENIA: wg schematu 1
==================================================================
W Y N I K I
Teoria I-go rzędu
Kombinatoryka obciążeń
==================================================================
NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
-----------------------------------------------------------------Pręt: x[m]:
SigmaG: SigmaD:
Sigma: Kombinacja obciążeń:
--------------[MPa]
-----------------------------------------------------------------1
0,577
0,087*
0,8
ABD
0,000
-0,000*
-0,0
BD
0,036
0,000*
0,0
ACD
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0,577
2

3

4

1,332
1,332
1,332
0,000

-0,004*
-0,584*

1,615
0,202
0,202
1,615

0,296*
-0,590*

0,000
0,884
0,552
0,000

0,372*
-0,164*

-0,078*

-0,7

ABD

0,360*
-0,205*

-0,0
-5,5
3,4
-1,9

CD
ABD
ABD
ABD

0,369*
-0,506*

2,8
-5,6
3,5
-4,8

ACD
ABD
ABD
ACD

0,140*
-0,430*

3,5
-1,6
1,3
-4,1

ACD
ABD
BD
ACD

...
9

0,000
-0,051*
-0,5
BCD
1,500
-0,662*
-6,3
AD
1,500
0,497*
4,7
BCD
3,000
-0,113*
-1,1
AD
-----------------------------------------------------------------* = Max/Min
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
-----------------------------------------------------------------Węzeł: H[kN]:
V[kN]:
R[kN]:
M[kNm]: Kombinacja obciążeń:
-----------------------------------------------------------------4
12,9*
10,6
16,7
ACD
5,1*
5,3
7,3
BD
11,5
11,6*
16,3
ABD
6,5
4,3*
7,8
CD
12,4
11,3
16,7*
AD
-4,9*
5,8
7,6
CD
-13,1*
11,7
17,6
ABD
-11,3
13,0*
17,2
ACD
-6,7
4,5*
8,1
BD
-12,3
12,6
17,6*
AD
-----------------------------------------------------------------9

2. Strop nad parterem
2.0 Strop nad parterem

-

zebranie obciążeń

- od ciężaru własnego pokrycia dachu

gres 2cm
podlewka 3cm
tynk cem-wap 1.5cm
- obciążenie długotrwałe

qpd1 =

charakt.

wsp.obc.

oblicz.

0.40
0.57
0.29

1.20
1.30
1.30

1.26

1.27

0.48
0.74
0.37
1.59

obciążenie z więźby dachowej
pw1 =
1.07
1.21
liniowe w odległości 1m od krajnych podpór stropu

1.30

16
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płyta żelbetowa 15cm
- ciężar własny
uwzględniony automatycznie przez program statyczny
- obciążenie zmienne główne
- obciążenie zmienne boczne

pu1 =
pu1 =

3.00
1.00

1.30
1.40

3.90
1.40

2.1 Strop nad parterem – schematy obciążeń
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2.2 Strop nad parterem – zbrojenie płyty
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2.3 Strop nad parterem –
ugięcia

3. Wieńce i nadproża
3.1 Słupek S1
Cechy przekroju:
przekrój: xa=0,80 m, xb=0,00 m

4¤12

2¤12

20,00

20,00

Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=20,0,
Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej
BETON: C20/25
fck= 20,0 MPa, fcd=fck/c=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=400 cm2, Jcx=13333 cm4, Jcy=13333 cm4
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STAL: A-III (34GS)
fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojeniegłówne:
As1+As2=6,79 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×6,79/400=1,70 %,
Jsx=372 cm4, Jsy=248 cm4,
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Początek i koniec strefy:
xa = 0,0 xb = 78,0 cm
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 12,0 cm
3.2 Wieniec W3
Cechy przekroju:
przekrój: xa=1,00 m, xb=1,00 m

2¤12

2¤12

20,00

10,00

Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=10,0,
Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej
BETON: C20/25
fck= 20,0 MPa, fcd=fck/c=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=200 cm2, Jcx=6667 cm4, Jcy=1667 cm4
STAL: A-III (34GS)
fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie główne:
As1+As2=4,52 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×4,52/200=2,26 %,
Jsx=248 cm4, Jsy=26 cm4,
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Początek i koniec strefy:
xa = 0,0 xb = 100,0 cm
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 13,9 cm,
3.3 Wieniec W4
Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=27,0,
Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej
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BETON: C20/25
fck= 20,0 MPa, fcd=fck/c=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=540 cm2, Jcx=18000 cm4, Jcy=32805 cm4
STAL: A-III (34GS)
fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie główne:
As1+As2=16,08 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×16,08/540=2,98 %,
Jsx=834 cm4, Jsy=1023 cm4,
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Początek i koniec strefy:
xa = 0,0 xb = 200,0 cm
Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 13,8 cm
3.4 Nadproże N1
Nadproże nad oknem L=120 3.4.1 zebranie obciążeń
obciążenie
[kN/m]
obciążenie z więźby dachowej
wieniec W3 12x24cm
mur z pustaków konstrukcyjnych
h=60cm
wieniec W1 35x24cm
obciążenie z stropu nad parterem
nadproże N1 30x24cm
- obciążenie całkowite

charakteryst.

wsp. obciąż.

obliczeniowe

10.62
0.72

1.30
1.10

13.80
0.79

0.17
2.10
13.96
1.80

qnc1 =

1.20
1.10
1.19
1.10
29.36

0.21
2.31
16.61
1.98
35.69

Nadproże nad oknem L=120 –
3.4.2 zbrojenie
wysokość obliczeniowa hn1 =
szerokość nadproża bn1 =
rozpiętość nadproża rn1 =
rozpiętość obliczeniowa nadproża
ron1 =
Siła poprzeczna
Tmax = qnc1 x ron1 / 2 =
Qmin = 0.75 x gdo x psw3 x Rbz =
Moment maksymalny
Mmax = qnc1 x ron1^2 / 8 =
sb =
Fa =
przyjęto zbrojenie 2F10 = Fand =

0.28
0.24
1.20

m
m
m

1.26

m

22.49
51.06

kN
kN>Tmax

7.08
0.0293
0.75
1.58

kNm/m
dzeta =
cm2
cm2

0.9851

4. Ściana zewnętrzna
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4.1 Ściana zewnętrzna – obciążenie nasypem
4.1.1 Parametry geotechniczne gruntu
przyjęto nasyp z piasku średniego
Parametry geotechniczne gruntu dla
Pd i Ps oznaczono metodą B
dla oznaczania parametrów metodą B
gm =
0.9
3
16.65 KN/m
3
16.65 KN/m

gD = 18,5 x gm =
gB = 18,5 x gm =

29.70

o

c = 0,00 x gm =

0.00

kPa

Ka = tg2(180/4-fu/2) =

0.34

fu = 33

Kb =

o

x gm =

tg2(180/4+fu/2)

=

2.96

4.1.2 Geometria ściany budynku
ściana posadowiona na poziomie:
wierzch nasypu za ścianą na rzędnej:
poziom spodu wieńca ściany na
rzędnej:
poziom gruntu w budynku (przypadek
odkopanej ściany):
KN/m
czyli
obciążenie nasypu
qn = 0.00=

wysokość nasypu
szerokość stopy fundamentowej
wysokość stopy fundamentowej

wysokość ściany
grubość ściany
szerokość ostrogi fundamentu

- 2.05 m
1.40 m
3.20 m
-1.75 m
Hz
0.00 m
m (bez wys.
H
stopy
n= 2.20 fund.)

B
Hb

=
=

0.60
0.30

m
m
m (bez wys.
H
stopy
s= 4.00 fund.)

Bs =
Bst =

0.24
0.18

m
m

4.1.3 Obciążenia ściany budynku
parcie gruntu na ścianę oporową
wynosić będzie
H
1
na poziomie wierzchu nasypu
q1 = H1 x g x Ka =

0.00

1.40
KPa

=0.00 m
2
.
2
0

na poziomie wierzchu stopy fundam.
q2 = H2 x g x Ka =

na poziomie spodu stopy fundam.

-1.75 H2 =
12.36 KPa

-2.05 H3 =

m
2
.
5
0
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m
q3 = H3 x g x Ka =

14.04 KPa

4.2 Ściana zewnętrzna – przekrój żeber wzmacniających
Cechy przekroju:

2¤12

2¤12

18,00

18,00

Wymiary przekroju [cm]:
h=18,0, b=18,0,
Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej
BETON: C20/25
fck= 20,0 MPa, fcd=fck/c=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=324 cm2, Jcx=8748 cm4, Jcy=8748 cm4
STAL: A-III (34GS)
fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojeniegłówne:
As1+As2=4,52 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×4,52/324=1,40 %,
Jsx=185 cm4, Jsy=185 cm4,
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Początek i koniec strefy:
xa = 0,0 xb = 137,5 cm
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 12,3 cm
5.

Fundamenty

5.1 Ława

L1

pod ścianą podłużną

szerokość ławy bL1 =
- obciążenie całkowite qL1c =
orientacyjne naprężenia pod ławą

5.2 Ława

L2

L3

wsp.obciąż
obliczeniowe
.

m
0.60
38.76
1.21
sigL1 = qL1c/bL1 =

46.83
78.04

kPa

27.49
68.73

kPa

pod ścianą szczytową przy zbiornikach

szerokość ławy bL2 =
- obciążenie całkowite qL2c =
orientacyjne naprężenia pod ławą

5.3 Ława

charakteryst.

0.40
M
23.20
1.18
sigL2 = qL2c/bL2 =

pod ścianą nośną wewnętrzną

szerokość ławy bL3 =

0.80

M
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- obciążenie całkowite qL3c =
orientacyjne naprężenia pod ławą

56.02
1.18
sigL2 = qL3c/bL3 =

66.15
82.69

kPa

Sprawdzenie przyjętych
szerokości ław
5.4 fundamentowych
glina piaszczysta,
Graniczny opór jednostkowy podłoża dla: twardoplastyczna
dla oznaczania parametrów metodą B
gD = 22,0 x gm =

gm=

0.9
19.80

kN/m3

gB = 22,0 x gm =

19.80

kN/m3

fu = 14o x gm =
c = 16,00 x gm =

12.60

o

14.40

KPa

qf = NCxiC x c + ND x gD x D x iD + NB x gB x B x iB =
współczynnik korekcyjny m =
qr = m x qf =

5.3

250
kPa

0.81
203 kPa

Zbiornik magazynowy osadu – obiekt 6A (1 szt.)

Środowisko korozyjne
Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę
materiałowo-strukturalną, zakładając minimalny stopień wodoszczelności betonu W8
i mrozoodporności F100. Konstrukcję obliczono na rysoodporność min. 0,1 mm.
W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto
grubość otulin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu
przyjęto beton C30/37:

dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów
szczelnych

wskaźnik w/c < 0,50

zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3

agresywność środowiska XA2.
Zewnętrzne ściany zbiornika stykające się z ziemią należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną
składającą się z warstwy gruntującej roztworu ponaftowego asfaltu oraz asfaltowego lepiku.
Szczegóły nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg punktu 7.
Parametry techniczne







Średnica wewnętrzna zbiornika
Średnica zewnętrzna zbiornika
Wysokość w świetle
Grubość ścian płaszcza
Średnica płyty dennej
Grubość płyty dennej

5,00 m
5,50 m
3,65 m
25 cm
5,80 m
35 cm
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Powierzchnia zabudowy
Rzędna wierzchu płyty wierzchniej:
Rzędna wierzchu płyty dennej:
Rzędna spodu rząpii w płycie dennej:
Rzędna spodu płyty dennej:

P 12.270/16
23,76 m2
213,40 m n.p.m. (+1,65)
209,55 m n.p.m. (-2,20)
209,30 m n.p.m. (-2,45)
209,20 m n.p.m. (-2,55)

Rozwiązania konstrukcyjne
Obiekt zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny o średnicy
zewnętrznej 5,50 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 3,65 m. Cylindryczna ściana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem. Zbiornik przykryty żelbetową płytą
wierzchnią o grubości 20 cm. W płycie wierzchniej wykonać 1 włazy serwisowy ø800, 2 włazy
technologiczne ø800, otwory ø110 na kominki wentylacyjne z pochłaniaczami odorów i
żurawia. Płytę należy ustawić tak, by właz serwisowy był ustawiony osiowo nad stopniami
złazowymi. W ścianach zbiornika osadzić klamry złazowe. Grubość ścian 25 cm i płyty dennej
35 cm, a płyty przykrywającej 20 cm. W ścianach zbiornika należy wykonać szczelne przejścia
dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym. W dnie zbiornika
wykonać przegłębienie na 25 cm o wymiarach 60x100 cm.
Płyta denna zbiornika gr. 35 cm, ściana gr. 25 cm oparta na wbijanych prefabrykowanych
palach. Pręty obwodowe w płaszczu zbiornika łączyć mijankowo, tak żeby w jednym przekroju
nie łączyło się więcej niż 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić co najmniej długość
zakładu.
W przerwie roboczej między połączeniem płyty dennej ze ścianą przewidziano taśmy
uszczelniające szerokości około 16 cm, ocynkowane, powlekane środkiem wchodzącym w
reakcję z zaczynem cementowym, zapewniające szczelność także podczas przemieszczania się
konstrukcji. Przejścia przez płaszcz zbiornika szczelne łańcuchowe elastomerowe, wykonane
przez nawiercanie. Otwory i przejścia szczelne skoordynować z projektem technologicznym i
skonsultowaniu z dostawcą technologii. We wszystkich przypadkach można stosować taśmy
różnych firm, posiadających atest ITB do stosowania w danych warunkach.
Materiały:
 beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 W 8 F 100.
 Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN RB 500W/BSt500S - Q.T.B.
Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie.
Pielęgnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.
W okresie pielęgnacji betonu należy:
a) chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym –
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie wodą w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunków klimatycznych.
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich.
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od
chwili ułożenia:
- przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co najmniej co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne
dni co najmniej 3 razy na dobę.
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przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.

Dane szczegółowe
Zostały podane na rysunkach. Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektem
technologicznym oczyszczalni oraz projektami instalacyjnymi.
Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną,
obowiązującymi normami i przepisami BHP oraz z zasadami podanymi w „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom. 1 „Budownictwo
ogólne”.

5.4 Dwukomorowy zb. magazynowy osadu nadmiernego – obiekt 6B i 6C (1
szt.)
Dwukomorowy zbiornik osadu zaprojektowano w postaci dwóch podziemnych, walcowych
zbiorników z prefabrykowanych kręgów żelbetowych z dnem, wykonanych z betonu szczelnego
C35/45, przykrytych prefabrykowaną płytą żelbetową z włazami serwisowymi i
technologicznymi ø600, otworem na wziernik ø200, otworami ø110 na kominki wentylacyjne z
pochłaniaczami odorów i żurawia oraz otworem ø120 na szybkozłącze strażackie. Komory
zbiornika posadowione są na płycie żelbetowej gr. 30 cm, która jest oparta na prefabrykowanych
palach wbijanych. W ścianach studni osadzić klamry złazowe. Grubość ścian 15 cm i płyty
dennej 25 cm, a płyty przykrywającej 15 cm. W ścianach kręgów należy wykonać szczelne
przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.
Na kołowym prefabrykowanym kręgu z dnem o przekroju pionowym w kształcie litery „U”
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje się prefabrykowane kręgi ścienne. Średnica
płyty dennej wynosi 3,30 m, a grubość 25 cm. Prefabrykowany krąg z dnem należy posadowić w
wykopie na oczepie pali fundamentowych grubości ok. 30 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian zewnętrznych i
wewnętrznych wykonać wg punktu 6.
Kręgi układać na uszczelki samosmarujące SDV.
Szczegóły fundamentowania pod reaktorami według odrębnego opracowania (projekt
palowania).
Parametry techniczne każdej z komór zbiornika:
 Średnica wewnętrzna:
 Średnica zewnętrzna:
 Wysokość w świetle:
 Grubość ścian płaszcza:
 Grubość płyty dennej:
 Powierzchnia zabudowy (dla jednego zb):
 Powierzchnia zabudowy (dla dwóch zb.):
 Kubatura wewnętrzna (dla jednego zb.):
 Rzędna wierzchu płyty wierzchniej:
 Rzędna wierzchu płyty dennej:
 Rzędna spodu płyty dennej:

3,00 m,
3,30 m,
3,70 m,
15 cm,
25 cm,
8,55 m2,
17,1 m2,
26,15 m3.
213,40 m n.p.m. (+1,65)
209,55 m n.p.m. (-2,20)
209,30 m n.p.m. (-2,45)
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5.5 Pompownia ścieków surowych – obiekt nr 1 (1 szt.)
Pompownię ścieków surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okrągłego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych z dnem, wykonanyych z
betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stalą A-IIIN, przykrytego
prefabrykowaną płytą żelbetową z włazami serwisowym i technologicznym ø600, otworami na
kominki wentylacyjne ø110 z pochłaniaczami odorów, otworem ø110 na zamontowanie
żurawia. Dodatkowo w płycie wierzchniej należy wykonać prostokątny otwór o wym. 50×80 cm
na kratę koszową. W ścianach studni osadzić klamry złazowe. Grubość ścian 20 cm i płyty
dennej 30 cm, a płyty przykrywającej 15 cm. W ścianach kręgów należy wykonać szczelne
przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.
Na kołowym prefabrykowanym kręgu z dnem o przekroju pionowym w kształcie litery „U”,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje się prefabrykowane kręgi ścienne. Średnica
płyty dennej wynosi 2,40 m, a grubość 30 cm. Płytę denną należy wykonać w wykopie na płycie
żelbetowej gr. 30 cm, opartej na prefabrykowanych palach wbijanych i wykonanej izolacji typu
S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian zewnętrznych i
wewnętrznych wykonać wg punktu 6.











Średnica wewnętrzna:
Średnica zewnętrzna:
Wysokość w świetle:
Grubość ścian płaszcza:
Grubość płyty dennej:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura wewnętrzna:
Rzędna wierzchu płyty wierzchniej:
Rzędna wierzchu płyty dennej:
Rzędna spodu płyty dennej:

2,00m,
2,40 m,
4,75 m,
20 cm,
30 cm,
4,52 m2,
14,92 m3.
211,95 m n.p.m. (+0,20)
207,05 m n.p.m. (-4,70)
206,75 m n.p.m. (-5,00)

5.6 Dwukomorowy zb. uśredniający ścieków i osadów dowożonych – obiekt nr
5A, 5B (1 szt.)
Zbiornik uśredniający zaprojektowano w postaci zagłębionych w ziemi, okrągłych komór z
prefabrykowanych kręgów żelbetowych, wykonanych z betonu szczelnego C35/45, klasa
ekspozycji XD2, zbrojonych stalą A-III N, przykrytego prefabrykowaną płytą żelbetową z
włazami serwisowymi/ technologicznymi ø, otworami na kominki wentylacyjne ø110 z
pochłaniaczami odorów oraz otworem ø110 na zamontowanie żurawia. Płytę należy ustawić tak,
by właz serwisowy był ustawiony osiowo nad stopniami złazowymi, natomiast położenie
pozostałych włazów będzie wynikowe. W ścianach zbiorników osadzić klamry złazowe.
Grubość ścian 20 cm i płyty dennej 25 cm, a płyty przykrywającej 15 cm. W ścianach kręgów
należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.
Na kołowym prefabrykowanym kręgu z dnem o przekroju pionowym w kształcie litery „U”,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, ułożonym na płycie żelbetowej gr. 30 cm, opartej na
prefabrykowanych palach wbijanych, montuje się prefabrykowane kręgi ścienne. Średnica płyty
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dennej wynosi 3,40 m a grubość 25 cm. Pod płytą denną należy wykonać izolację typu S1 z 2
warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian zewnętrznych i
wewnętrznych wykonać wg punktu 6.
Parametry techniczne każdej z komór zbiornika:

Średnica wewnętrzna:

Średnica zewnętrzna:

Wysokość w świetle:

Grubość ścian płaszcza:

Grubość płyty dennej:

Powierzchnia zabudowy (1 szt.):

Powierzchnia zabudowy (2 szt.):

Kubatura wewnętrzna (1 szt.):

Rzędna wierzchu płyty wierzchniej

Rzędna wierzchu płyty dennej:

Rzędna spodu płyty dennej:

3,00 m,
3,40 m,
4,00 m,
20 cm,
25 cm,
9,07 m2,
18,14 m2,
28,27 m3.
211,95 m n.p.m. (+0,20)
207,80 m n.p.m. (-3,95)
207,55 m n.p.m. (-4,20)

5.7 Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt Spo (1 szt.)
Studnię pomiarową ścieków oczyszczonych zaprojektowano w postaci podziemnego, okrągłego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych, wykonanych z betonu
szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty prefabrykowaną płytą żelbetową z 1 włazem
serwisowym ø600. Płytę należy ustawić tak, by właz serwisowy był ustawiony osiowo nad
stopniami złazowymi. W ścianach studni osadzić klamry złazowe. Grubość ścian 15 cm i płyty
dennej 25 cm, a płyty przykrywającej 15 cm. W ścianach kręgów należy wykonać szczelne
przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.
Prefabrykowane kręgi ścienne montuje się na prefabrykowanym kręgu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Średnica płyty dennej wynosi 2,30 m a grubość 25 cm.
Płytę denną należy wykonać w wykopie na płycie żelbetowej gr. 30 cm, opartej na
prefabrykowanych palach wbijanych i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać
wg punktu 6.
Kręgi układać na uszczelki samosmarujące SDV.












Średnica wewnętrzna zbiornika
Średnica zewnętrzna zbiornika
Wysokość w świetle
Grubość ścian płaszcza
Średnica płyty dennej
Grubość płyty dennej
Powierzchnia zabudowy
Kubatura:
Rzędna wierzchu płyty wierzchniej:
Rzędna wierzchu płyty dennej
Rzędna spodu płyty dennej:

2,00 m
2,30 m
2,00 m
15 cm
2,30 m
25 cm
4,15 m2
6,28 m3
211,95 m n.p.m. (+0,20)
209,80 m n.p.m. (-1,95)
209,55 m n.p.m. (-2,20)
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5.8 Budynek punktu zlewnego Fek-Pak – obiekt nr 4
Projektuje się stację zlewczą o wymiarach zewnętrznych w osiach 4,44×2,94 m i wysokości
pomieszczenia Hmin 2,3 m, przykrytą dachem jednospadowym.
Powierzchnia zabudowy –
Kubatura –
Rzędna posadowienia

16,66 m2
44,31 m3,
210,15 m n.p.m.

Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie tacy najazdowej, znajdują się w nim urządzenia
niezbędne do obsługi punktu zlewnego (zawory, przepływomierz i rejestrator pomiaru ilości
ścieków). Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.
Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej (cegła ceramiczna pełna lub pustak
z gazobetonu). Budynek posadowiony jest na ławie fundamentowej 40×30 cm. Ławy wykonano
z betonu C20/25, zbrojonego 4ø12 (stal AIII) i strzemionami ø6/20 cm. Ławy oraz ściany
fundamentowe należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną, składającą się z 2 warstw
gruntującego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1 warstwy asfaltowego lepiku. Szczegóły
nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta. Konstrukcję dachu stanowią krokwie
7,5×17,5 cm, oparte na murłatach 12×12 cm. Pokrycie stanowi blacha dachówkopodobna na
łatach 5×5 cm co 35 cm, ocieplona wełną mineralną gr. 15 cm. Od strony wnętrza paraizolacja z
folii PCW, a wykończenie stanowi płyta gipsowo kartonowa, przymocowana do krokwi za
pomocą rusztu ze stali ocynkowanej.
Budynek ocieplono styropianem gr. 10 cm powyżej cokołu i 7 cm poniżej. Wykończenie
zewnętrzne takie same jak wykończenie budynku technicznego (patrz punkt 5.2). Wokół
szybkozłączki na szerokość 10 cm i poniżej do poziomu terenu należy wykonać cokół i wyłożyć
go płytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny). Drzwi zewnętrzne stalowe,
ocieplane, kolorystyka jak w budynku technicznym.
Posadzki wyłożone gresem z cokolikiem na wysokość płyty, kolorystyka wg punktu 9. Ściany
wyłożone glazurą w kolorze wg pkt. 9.

5.9 Taca najazdowa – obiekt 4A
W ciągu drogi wewnętrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystości z wozów
asenizacyjnych projektuje się prostokątną tacę najazdową – plac postojowy o wymiarach 4,0×6,5
m.
Powierzchnia zabudowy

27,25 m2

Tacę najazdową zaprojektowano z płyty betonowej gr. 15 cm z betonu C30/37o klasie
ekspozycji XF3. Płyta zbrojona przy górnej powierzchni siatką z prętów ø8/15/15 cm
(stal A-O). Podkład betonowy gr. 20 cm z betonu C18/20, ułożony na izolacji poziomej z folii
budowlanej gr. 2 mm. Warstwa pospółki gr.65 cm zagęszczana mechanicznie warstwami co 20
cm do stopnia zagęszczenia (Is = 0,67).
Taca najazdowa ma kształt prostokątnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie
umieszczonej studzienki (wraz z żeliwnym wpustem ulicznym), połączonej z pompownią
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ścieków.
Taca graniczy z nawierzchnią drogi, od strony zieleni taca jest ograniczona typowymi
krawężnikami drogowymi.

5.10 Wiata pod agregat prądotwórczy ob. 8
Wiata pod agregat prądotwórczy umieszczona będzie przy drodze wewnętrznej na prostokątnym
placu o wymiarach 3,12×4,12 m.
Powierzchnia zabudowy

24,95 m2

Wiatę zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia, opartego z dwóch stron
na ścianach z cegły pełnej gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, związanych w górnej
części wieńcem żelbetowym 12×12 cm, zbrojonym 4ø12 (stal AIII) i strzemionami ø6/20 cm.
Miejsce podparcia bez ścian stanowi słup stalowy o przekroju kwadratowym 10x10 cm
z kształtownika zamkniętego. Fundament pod ściany wiaty zaprojektowano w postaci ławy
betonowej szerokości 40 cm i gr. 30 cm z betonu C30/37. Ława zbrojona 4ø12 (stal AIII)
i strzemionami ø8/20cm. Ściany fundamentowe z betonu C30/37. Posadzka wiaty z płyty
betonowej, zbrojona przy górnej powierzchni siatką z prętów ø8/15/15 cm (stal A-0). Posadzka
ułożona na warstwie pospółki gr. 85 cm i zagęszczanej mechanicznie co 20 m do IS>0,67.
Płyta pod agregat prądotwórczy o wymiarach w planie 2,60x1,60 m gr. 40 cm i wystająca ponad
posadzkę 30 cm, zbrojona górą i dołem siatką z prętów ø/15/15 cm (stal AIII). Płyta ułożona
na pospółce gr. 100 cm, stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i zagęszczanej
mechanicznie, co 20 cm do IS>0,67.
Więźba o konstrukcji drewnianej, podparta na stalowej ramie z kształtowników zamkniętych.
Rama zakotwiona w wieńcu za pomocą stalowych kotew z prętów ø14 w rozstawie co 90 cm.
Dach czterospadowy, kryty blachą dachówkopodobną na łatach 5×5 cm, co 35 cm.
Wiata graniczy z zielenią i z nawierzchnią drogi. Od strony zieleni jest ona ograniczona
typowymi krawężnikami drogowymi.

5.11 Wiata na osad odwodniony – obiekt nr 13 (1 szt.)
Wiata umieszczona będzie przy drodze wewnętrznej na prostokątnym placu o wymiarach
osiowych 8,51×16,76 m, otoczonym murem oporowym dzielącym przestrzeń na trzy moduły
Powierzchnia zabudowy

205,54 m2

Wiatę zaprojektowano w postaci dwuspadowego zadaszenia opartego na słupach stalowych i
cokołach żelbetowych
Wykopy wykonywać otwarte o ścianach nachylonych do poziomu w stosunku 1:1,
zabezpieczone w strefie przydennej szalunkiem drewnianym przed osuwaniem się gruntu.
Składowisko osadu stanowi wiata stalowa nad utwardzoną i zabezpieczoną murami oporowymi
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posadzką o wymiarach w rzucie poziomym 18,0×8,0 m i wysokości ponad terenem 7,75 m do
kalenicy.
Stopy fundamentowe pod słupy i mury oporowe zaprojektowano z betonu wylewanego na
budowie C20/25 (B25-W6-F150), zbrojonego stalą kl. A-IIIN. Posadzka żelbetowa o grubości
20 cm na warstwach izolacyjnych jak na rysunku. Powierzchnie murów od strony przylegania
osadu izolować dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masą uszczelniającą typu KMB.
Szczegóły nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.
Dylatacje pomiędzy posadzką a murami oporowymi wykonać z profilu pęczniejącego (sznur
dylatacyjny), uszczelnionego za pomocą dwuskładnikowej, zalewowej masy epoksydowej do
wypełniania szczelin dylatacyjnych w posadzkach. Szczegóły nanoszenia wg instrukcji
wybranego producenta.
W posadzce osadzić elementy typu „ECODRAIN” odwodnienia liniowego odcieków z posadzki
i wody opadowej.
Słupy, dźwigary kratowe, stężenia, płatwie, wykonać z kształtowników stalowych ze stali
S235JRG2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych wiaty preparatami
malarskimi firmy na bazie pyłu cynkowego. Stosować farbę grubopowłokową, epoksydową,
dwuskładnikową typu high build. Farba powinna być odporna na oddziaływanie oparów kwasów
i zasad.
Pokrycie dachowe blachą trapezową, ocynkowaną.
Rynny, rury spustowe - PCV.
Odwodnienie placu składowego wykonać wg rysunku PZT.02.
Wytyczne realizacji obiektu
1. Wykopy wykonywać otwarte o ścianach nachylonych do poziomu w stosunku 1:1,
zabezpieczone w strefie przydennej szalunkiem drewnianym przed osuwaniem się gruntu.
Całość obszaru robót ziemnych zabezpieczyć przed nadmiernym napływem wód
gruntowych. Pompowanie wody z wykopów prowadzić w sposób ciągły z odprowadzeniem
wody poza obszar robót ziemnych. Całość prac związanych z odwodnieniem terenu winna
być poprzedzona projektem odwodnienia, opracowanym przez Wykonawcę robót.
Przewidzieć pompowanie wody z wykopu, pochodzącej z opadów atmosferycznych oraz
sączeń gruntowych.
2. Wszystkie tzw. roboty zanikające, potwierdzić odbiorami komisyjnymi oraz protokółami
odbioru technicznego.
3. Projekt niniejszy rozpatrywać łącznie z projektem technologicznym i pozostałymi branżami.
Roboty budowlane
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I, część 1. Zgodność powyższą
po przeprowadzeniu bieżącej kontroli potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
2. Do realizacji obiektu stosować beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na
próbkach.
3. Beton układać w szalunkach zagęszczając go wibratorami wgłębnymi. Średnicę wibratorów i
rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dobrać.
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4. Styki betonu w przerwach należy starannie przygotować do połączenia betonu wykonanego z
betonem świeżym. Powierzchnię stykową betonu wykonanego oczyścić szczotkami
stalowymi, nie później niż 6 – 8 godzin od zabetonowania. Bezpośrednio przed dalszym
betonowaniem powierzchnię stykową silnie zwilżyć wodą i wykonać obrzutkę z zaprawy
cementowej w stosunku 1:1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku należy starannie
zawibrować.
5. Beton należy utrzymywać w stanie wilgotności przez okres co najmniej 14 dni polewając go
stale wodą.

5.12 Schody terenowe – obiekt nr SCH-01 (2 szt.)
Kształt, wymiary oraz lokalizację schodów podano w części rysunkowej opracowania. Schody te
służą do celów komunikacyjnych, wejściowych z poziomu drogi dojazdowej na poziom skarpy
ziemnej. Schody żelbetowe wykonane na zagęszczonej podsypce oraz 20 cm warstwie piasku
stabilizowanego cementem w proporcji 1:10. Do schodów zamontować bariery. Szczegóły w
części rysunkowej.

6. IZOLACJE
We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach żelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym działaniem magazynowanych ścieków,
przewidziano zastosowanie ochrony materiałowo-strukturalnej. W tym celu obiekty
zaprojektowano z betonów konstrukcyjnych szczelnych w klasie C30/37 lub C35/45 i klasie
ekspozycji XD2, zachowując odpowiednią otulinę zbrojenia pokazaną na rysunkach.
Powierzchnie betonowe wewnętrzne i zewnętrzne muszą być równe, gładkie, bez „raków”,
pustek, ubytków porowatości, zbyt dużej chropowatości i nacieków oraz uskoków betonowych.

6.1 Izolacje zewnętrznych powierzchni betonowych w gruncie
Wszystkie powierzchnie betonowe ścian pionowych zewnętrznych obsypanych gruntem oraz
żelbetową płytę denną studni prefabrykowanych należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną,
składającą się z 2 warstw gruntującego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1 warstwy
asfaltowego lepiku. Szczegóły nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.

6.2 Izolacje zewnętrznych powierzchni betonowych powyżej gruntu
Wszystkie powierzchnie pionowe zewnętrznych ścian zbiornika, nieobsypanych gruntem aż do
górnej krawędzi ściany zbiornika oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika (dla studni
powierzchnia żelbetowej płyty wierzchniej) zabezpieczyć emulsją bitumiczną do ochrony i
uszczelniania podłoży mineralnych oraz bitumiczną masą izolacyjną do hydroizolacji betonu.

6.3 Izolacje wewnętrznych powierzchni betonowych
Wszystkie powierzchnie pionowe wewnętrzne ściany zbiornika stykające się ze ściekami w pasie
ruchomego zwierciadła ścieków aż do górnej krawędzi ściany zbiornika pokryć powłoką na
bazie żywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegóły nanoszenia
wg instrukcji wybranego producenta.
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6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Elementy stalowe wewnętrzne oczyścić do I-go stopnia czystości, a następnie dwa razy
zagruntować i pokryć farbą chloro-kauczukową w kolorze wg pkt. 9.
Elementy stalowe zewnętrzne ocynkować ogniowo.
Elementy bezpośrednio narażone na działanie ścieków oraz narażone na rozpryskowe działanie
ścieków zabezpieczyć wg opisu w projekcie technologicznym.

7. INSTALACJE
Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodną, kanalizacyjną, technologiczną wentylację
grawitacyjną i mechaniczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarową. Szczegółowe opisy zawarte w projektach branżowych.

8. WARUNKI BHP I P. POŻ.
Roboty budowlano-montażowe przy realizacji projektowanych obiektów oraz przy ich
eksploatacji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, szczególnie
zawartymi w:
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47, poz. 401)
 Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. nr 169, poz. 1650)
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków (Dz. U. z 2003 r. nr
96, poz. 438)
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. (Dz. U. z 2003 r. nr 21, poz. 73)
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 437)
 „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II.
Instalacje sanitarne”
 „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.”
PKTSGiK Warszawa 1996r.
Obiekty oczyszczalni ścieków zakwalifikowano do kategorii PM o Qd<500 MJ/m2 oraz nie
zagrożone wybuchem.
Klasa odporności pożarowej obiektów „E” NRO.
Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjście ewakuacji o szerokości 0,9 m przez nie więcej niż
trzy pomieszczenia. W obiekcie nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.
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Obiekty – instalacja elektryczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 10 l/s – hydrant naziemny ø80 na terenie
oczyszczalni.
Podręczny sprzęt gaśniczy: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg/3 dm3 na 300 m2
chronionej powierzchni w ilości 2x GP4X.
Drewno więźby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone środkiem
ogniochronnym do stopnia NRO-nie rozprzestrzenia ognia. W części jednoprzestrzennej
budynku dach ocieplony płytami z wełny mineralnej (12 cm) z podbitką z płyt gipsowo–
kartonowych ogniochronnych lub równoważny, grubości 12,5 mm.
Proponowana oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o zaprojektowaną technologię, działać
będzie automatycznie i nie wymaga stałej obsługi.

9.

KOLORYSTYKA

Lp. Element
Elementy zewnętrzne
1
Dach – pokrycie
2
3
4

Dach – rynny i rury spustowe
Dach – obróbki blacharskie
Ściany zewnętrzne

5
6
7
8

Ściany zewnętrzne – cokół
Stolarka – drzwi zewnętrzne
Stolarka – okna
Przykrycie bioreaktora

9

Przykrycie wiaty pod agregat
prądotwórczy
10 Zbiorniki - ściany zewnętrzne
11 Schodki metalowe i barierki
Elementy wewnętrzne
1
Ściany i sufity – malowane
2
Ściany – glazura
3
Podłogi – gres
4
Podłogi – pomieszczenia socjalne – gres
5
Stolarka – drzwi wewnętrzne

Proponowany kolor

Zaakceptowany kolor

Czerwona
posypka
ceramiczna np. Icopal
Brąz standard
Jak dachówka
Kremowy jak np.
Kabe K10030
Cegły
Biała
Biała
Zielony RAL 6002 lub
ciemno zielony RAL
605
Jak dach
Surowy beton
Ocynkowane
Biały – kość słoniowa
Biały
Szary
Szary
Biały

10.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowo–wodne określono na podstawie Opinii Geotechnicznej, wykonanej dla Biura
34

OŚ w gminie Biała

P 12.270/16

Projektowo-Usługowego „BETA”, sporządzonej przez uprawnionego geologa mgr inż. Ewę
Marzec – marzec 2016 r. Całość Opinii Geotechnicznej w odrębnym opracowaniu, stanowiącym
integralną część projektu.
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OŚ w gminie Biała

P 12.270/16

IV. RYSUNKI
SPIS RYSUNKÓW
P 12.270.16/ AK10.00
P 12.270.16/ AK11.00
P 12.270.16/ AK12.00
P 12.270.16/ AK14.00
P 12.270.16/ AK15.00
P 12.270.16/ AK20.00
P 12.270.16/ AK21.00
P 12.270.16/ AK22.00
P 12.270.16/ AK31.00
P 12.270.16/ AK41.01
P 12.270.16/ AK41.02
P 12.270.16/ AK42.00

P 12.270.16/ AK43.00
P 12.270.16/ AK44.00
P 12.270.16/ AK55.00
P 12.270.16/ AK56.00
P 12.270.16/ AK60.00
P 12.270.16/ AK61.00
P 12.270.16/ AK62.00
P 12.270.16/ K01.00

Budynek techniczny. Rzut fundamentów
Budynek techniczny. Rzut przyziemia
Budynek techniczny. Rzut antresoli
Budynek techniczny. Rzut więźby
Budynek techniczny. Rzut połaci dachowych
Budynek techniczny. Przekrój I-I, Detal „A”, Detal
„B”, Detal „C”
Budynek techniczny. Przekroje II-II i III-III
Budynek techniczny. Przekroje IV-IV, Detal „D”,
Detal „E”
Budynek techniczny. Elewacje
Dwukomorowy zbiornik osadu – obiekt nr 6B, 6C
Zbiornik osadu – obiekt nr 6A, Rysunek szalunkowy
Dwukomorowy zbiornik uśredniający ścieków
dowożonych
– obiekt nr 5A, 5B
Pompownia ścieków surowych – obiekt nr 1
Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
– obiekt „Spo”
Punkt zlewny ścieków dowożonych – obiekt nr 4
Wiata na agregat prądotwórczy – obiekt nr 8
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Zadaszenie składowiska osadów. Rzut poziomy,
Przekrój A-A, B-B
Zadaszenie składowiska osadów. Elewacje
Reaktor 3A, 3B 14/24/H58 – Rysunek szalunkowy –
rzut, przekrój 1-1

1:25, 1:50
1:10, 1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50, 1:10
1:100
1:50
1:50
1:50

1:50
1:50
1:25, 1:50
1:5, 1:25, 1:50
1:100
1:100
1:100
1:100
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UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. IZOLACJE I KONSERWACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
3. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE
POKAZANO NA RZUCIE PRZYZIEMIA AK11.00
4. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,
PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH
I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH
5. PRZED BETONOWANIEM ŁAW USTAWIĆ ZBROJENIA ŁĄCZNIKOWE
DLA RDZENI ORAZ WKŁADKI UZIEMIAJĄCE (PU)
6. ZESTAWIENIE RDZENI NA RYS. AK11.00

# Stal A-III N
o/ Stal A-0
Beton C25/30 W8
Beton podkładowy C8/10

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT FUNDAMENTÓW

00

PB

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,
PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH
I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH
3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH
4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ
WARSTWAMI POSADZKOWYMI
5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ
WARSTWAMI ŚCIENNYMI
6. IZOLACJE I KONSERWACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
7. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00
8. PRZYBORY SANITARNE MONTOWAĆ DO ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT PRZYZIEMIA

00

PB

1:25 1:50

UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. POŁOŻENIE OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH (OTWORY 175x45cm)
W ŚCIANACH OŚ A i OŚ 1) SKOORDYNOWAĆ Z WYCIĘCIEM W REAKTORACH
3. PO WYKONANIU POMOSTU REAKTOR-BUDYNEK, OTWORY W ŚCIANACH
UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIENNYMI I ELEWACYJNYMI
4. W POSADZCE ANTRESOLI WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU
KRATKI ŚCIEKOWEJ
5. WOKÓŁ OTWORÓW W STROPIE I WZDŁUŻ KRAWĘDZI ANTRESOLI
OD STRONY PUSTKI POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WYŁOŻYĆ
COKOLIK WYSOKOŚCI 2cm I SZEROKOŚCI 15cm Z TEGO SAMEGO
MATERIAŁU, CO POWIERZCHNIA ANTRESOLI
6. ZESTAWIENIE RDZENI WG RYS. AK11.00
7. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT ANTRESOLI

00
PB

1:50

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. LOKALIZACJE OTWORÓW NA WYRZUTNIE DACHOWE
USTALIĆ NA ROBOCZO

1:50

3. OSADZENIE OKIEN DACHOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA OKIEN

PB

00

4. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT WIĘŹBY

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. LOKALIZACJE OTWORÓW NA WYRZUTNIE DACHOWE
USTALIĆ NA ROBOCZO

1:50

3. OSADZENIE OKIEN DACHOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA OKIEN

PB

00

4. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT POŁACI DACHOWYCH

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE FUNDAMENTÓW
WG. RYS. AK10.00
UWAGI:

00
PB

1:10 1:50

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. POSADOWIENIE BUDYNKU WG RYS. AK10.00
3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG RYS. AK10.00
4. ZESTAWIENIE STALI WG RYS. AK22.00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKRÓJ I-I
DETAL "A", DETAL "B"

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. POSADOWIENIE BUDYNKU WG RYS. AK10.00
3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG RYS. AK10.00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKROJE II-II i III-III

00

PB

1:50

UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. POSADOWIENIE BUDYNKU WG RYS. AK10.00
3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG RYS. AK10.00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKROJE IV-IV
DETAL "D", DETAL "E"

00
PB

1:10 1:50

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BUDYNEK TECHNICZNY
ELEWACJE

00

PB

1:100

...

UWAGI:
1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM
WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ
WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60 ORAZ OTWORY NA KOMINKI
WENTYLACYJNE, ŻURAW I WZIERNIK.
3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm
4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE
6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE
DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH
W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

# Stal A-III N
o/ Stal A-0
Beton szczelny C35/45
Beton podkładowy C8/10

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

DWUKOMOROWY ZBIORNIK
OSADU
OBIEKT NR 6B, 6C

00

PB

1:50

...

UWAGI:

00

PB

1:50

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM
WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C30/37
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z MONOLITYCZNEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ
WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C30/37
W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø80cm ORAZ POZOSTAŁE OTWORY
3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
4. OTULINA ZBROJENIA:
PŁYTA DENNA - 5cm
PŁASZCZ - 4cm
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE
6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE
DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

# STAL A-IIIN
o/ Stal A-0
Beton szczelny C30/37
Beton podkładowy C8/10

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZBIORNIK OSADU OB. 6A
RYSUNEK SZALUNKOWY

# STAL A-IIIN
o/ Stal A-0
Beton szczelny C35/45
Beton podkładowy C8/10

UWAGI:

00

PB

1:50

...

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM
WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ
WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60cm ORAZ POZOSTAŁE OTWORY
3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
4. OTULINA ZBROJENIA:
PŁYTA DENNA - 5cm
PŁASZCZ - 4cm
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE
6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE
DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

DWUKOMOROWY ZBIORNIK
UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW
DOWOŻONYCH OB. 5A, 5B
RYSUNEK SZALUNKOWY

# Stal A-III N
o/ Stal A-0
Beton szczelny C35/45
Beton podkładowy C8/10

UWAGI:

1:50

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM
WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ
WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60, OTWORY NA KOMINKI
WENTYLACYJNE, ŻURAW ORAZ OTWÓR NA KRATĘ KOSZOWĄ.

PB

00

3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
4. OTULINA ZBROJENIA:
PŁYTA DENNA - 5cm
PŁASZCZ - 4cm
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE
6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE
DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH
W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

POMPOWNIA
ŚCIEKÓW
SUROWYCH OB. 1

...

UWAGA:
1.NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZELNOŚĆ STUDNI.
2. NALEŻY ZASTOSOWAĆ STUDNIĘ Z DNEM.

# Stal A-III N
o/ Stal A-0
Beton szczelny C35/45
Beton podkładowy C8/10

UWAGI:

00

PB

1:50

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM
WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ
WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
W PŁYCIE WYKONAĆ OTWÓR NA WŁAZ SZCZELNY Ø60cm
3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
4. OTULINA ZBROJENIA:
PŁYTA DENNA - 5cm
PŁASZCZ - 4cm
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE
6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE
DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

STUDNIA POMIAROWA
ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
OB. "Spo"

...

PU

BETON C25/30, XC2, W8
BETON PODKŁADOWY C8/10
# STAL A-III N (B500SP)
Ø STAL A-I (St3S)
OTULINA 50 mm

UWAGI:

00

PB

1:25 1:50

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,
PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH
I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH
3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH
4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ
WARSTWAMI POSADZKOWYMI
5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ
WARSTWAMI ŚCIENNYMI
6. WKŁADKI UZIEMIAJĄCE (PU) WYKONAĆ WG DETALU - RYS. AK50.00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała

ul. Łąkowa, Biała
działka nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała-Miasto
obręb ewidencyjny nr 0103
Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW
DOWOŻONYCH OB.4
TACA NAJAZDOWA OB. 4A

# Stal A-III N
o/ Stal A-0
Beton C30/37

St3S

UWAGI:

farba
chlorokauczukowa

wg. zaleceń technologa

PB

00

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI
PRZYLEGANIA ELEMENTÓW
2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA
WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA
3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S
4. STAL OCZYŚCIĆ DO I-GO STOPNIA CZYSTOŚCI, DWA RAZY
ZAGRUNTOWAĆ I POKRYĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ
(MIN. 2 WARSTWY) W KOLORZE ZIELONYM
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ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ

00
PB

1:100

+ 6.00

+ 7.75

SKALA 1:100

ZADASZENIE SKŁADOWISKA OSADÓW
ELEWACJE

± 0.00

ELEWACJA FRONTOWA

± 0.00

+ 7.75

+ 6.00

PB

00

ELEWACJA BOCZNA
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ZADASZENIE SKŁADOWISKA
OSADÓW - ELEWACJE

1:100

...

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
2. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTÓW REAKTORA
A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA
3. OTULINA ZBROJENIA - PŁYTA DENNA: 5cm,
4. OTULINA ZBROJENIA - PŁASZCZ: 4cm,
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO,
6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA
RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE
TECHNOLOGICZNYM, PO BETONOWANIU, W TRAKCIE MONTAŻU TECHNOLOGII
W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY TECHNOLOGII,
7. ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ I REAKTORÓW WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA,
8. ZORPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K02

00

PB

1:100

Beton C30/37 (B37), XC4+XA2+XD2

- wodoszczelność W8
- mrozoodporność F150

Beton podkładowy C8/10 (B10)
# Stal A-IIIN (B500SP)
Ø Stal A-0 (St0S)
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