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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego drenażu opaskowego dla budynku Zespołu Szkół w
Bolechowie ul. Obornicka 1.

1.0. Podstawa opracowania
-

umowa na prace projektowe

-

aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa 1 : 500

-

warunki techniczne odprowadzenie wód gruntowych do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej

-

wytyczne do projektowania drenaży opaskowych.

2.0. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:
-

Drenaż opaskowy wód gruntowych wraz z odprowadzeniem do przepompowni
wokół budynku szkoły

- Przepompownię wód gruntowych wraz z przewodem tłocznym do istniejącej
studni odbiorczej

3.0. Drenaż opaskowy
3.1. Przygotowanie do prowadzenia robót
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z
pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej i
jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy drenażu
opaskowego i robót towarzyszących należy przewidzieć min. 1,5 m szerokości
pasa terenu. Projektowaną oś drenażu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i
widoczny za pomocą kołków geodezyjnych.
Roboty należy rozpocząć od demontażu istniejącej opaski betonowej wokół budynku
szkoły.

3.2. Wykopy
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę niwelety,
czyli „pod spadek”. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód
gruntowych należy w trakcie robót systematycznie wypompowywać wodę z wykopu.
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W trakcie wykonywania wykopu zwracać uwagę na istniejące oraz na
niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Podczas prac ziemnych nie można
dopuścić do całkowitego odkrycia istniejących ław fundamentowych, a dokładna
głębokość ułożenia drenażu

zostanie określona po wykonaniu wykopu.

Wszystkie wykopy ze względu na bardzo duże ilości uzbrojenia instalacyjnego
należy wykonywać ręcznie.
W związku z wykonywaniem drenażu opaskowego należy dokonać oględzin
izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku szkoły. W przypadku widocznych
uszkodzeń izolację należy naprawić.
Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem wg. rys. nr 4.

3.3. Podsypka przewodów
Projektowaną podsypkę pod drenaż wykonać z piasku gruboziarnistego warstwa
10 cm. Na przygotowanej podsypce ułożyć rurociąg drenarski.
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania :
•

materiał nie może być zmrożony

•

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą
swojej powierzchni.

3.4. Montaż drenażu opaskowego z przepompownią i rurociągiem tłocznym
W celu odwodnienia budynku należy wybudować drenaż opaskowy z rur
drenarskich PVC Dz 113 mm z filtrem z włókna syntetycznego na odcinkach :
od Sd1 do Sd-pz oraz od Sd-2 do Sd-5.
Na trasie drenażu opaskowego wykonać studnie rewizyjne drenażowe
tworzywowe firmy Wavin z włazami z PP klasy A-15

(zgodnie częścią graficzną

opracowania). Do łączenia rur drenarskich używać fabrycznych podwójnych
kielichów zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur
drenarskich. Rurociągi drenarskie prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku
przepompowni.
Przewód tłoczny od przepompowni do istniejącej studni betonowej S-0 wykonać z
rur PE Dz 63. Odbiornikiem wód drenarskich będzie istniejąca sieć kanalizacji
deszczowej, której właścicielem jest PRESSEKO sp. z.o.o. ul.Obornicka 1
Bolechowo
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Rury drenażowe odprowadzające wody gruntowe opuszczać do wykopu ręcznie.
0

0

Przewody z PVC montować przy temperaturze otoczenia 5 C – 30 C. Nie
wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego
twardych elementów takich jak kawałki drewna, kamieni.
Przewody powinny być ułożone w sposób uniemożliwiający :
- zamarzanie wody w okresie zimowym
- nadmierne nagrzewanie w okresie letnim
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych
3.4.1.

Kolizje drenażu z istniejącym uzbrojeniem terenu

Skrzyżowania przewodów istniejącego uzbrojenia podziemnego z
projektowanym drenażem należy wykonać w rurach osłonowych zabezpieczając
uzbrojenie istniejące. W przypadku konieczności zmiany spadku rur drenarskich
porozumieć się z projektantem.

3.5. Przepompownia z rurociągiem tłocznym
Projektuje się przepompownię wód gruntowych firmy Wavin z pompą pływakową
tupu KP-150 firmy Grundfos lub inną o podobnych parametrach technicznych :
- Qmax=2,2 l/s ,
- Hmax=4,0 m,
- P1 = 0,3 kW, 230 V,
Konstrukcja przepompowni – studzienka tworzywowa DN 425 mm z włazem
żeliwnym klasy A-15.W komplecie dostawy przepompowni znajduje się szafka
zasilająco-sterownicza, Typ szafki zasilająco-sterowniczej ustali producent
przepompowni. Wymagane zabezpieczenie przepompowni w rozdzielni głównej
budynku szkoły bezpiecznikiem S303 C16A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym.
Szafkę sygnalizującą awaryjne stany pracy przepompowni umieścić w
pomieszczeniu portierni szkoły..
3.6. Obsypka drenażu
Obsypkę przewodów należy wykonać natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakończonego
posadowienia drenażu . Obsypkę wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32
do uzyskania grubości warstwy 30 cm z boków rury drenarskiej i 20 cm powyżej
wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys. nr 3) Obsypkę wykonać tak, aby drenaż nie

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie obsypki zagęścić
warstwami o grubości 10 – 15 mm.
3.7. Prace odtworzeniowe
Powyżej obsypki wykop wypełnić gruntem rodzimym. Górną warstwę
wykończeniowa stanowić będzie opaska wykonana z kostki brukowej grubości 6cm.
W celu zabezpieczenia ścian budynku przed wodą opadową pochodzącą ze spływu
powierzchniowego projektuje się płytę ściekową szerokości 40cm (np. Mulda firmy
POZ-BRUK). Odbiornikiem wód powierzchniowych będą istniejące wpusty żeliwne
zamontowane na końcach płyty ściekowej. W miejscu przejścia drenażu przez
chodnik asfaltowy przywrócić nawierzchnię do stanu istniejącego po wykonaniu prac
instalacyjnych

4.0

Uwagi końcowe
Całość prac należy wykonać zgodnie z:
• obowiązującymi przepisami BHP i P-poż.
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.”
• wytycznymi producentów urządzeń.
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Rzędna dna kanału

Rzędna terenu istniejącego

Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Spadek

istn. rur. ks 150

istn. kabel energ. NN
istn. rur. kd 150

istn. rur. kd 100

istn. rur. kd 150

57,40

istn. rur. kd 100

istn. rur. ks 150
istn. rur. w 80

rura drenarska z filtrem z włókna syntetycznego
PVC-U_Dz126_Dw113

istn. rur. kd 150

65,57

67,75

ist. studnia bet. kd

10 ‰

2,18

Sd_pz

PE80_SDR17_zw

S-0

Rzędna terenu istniejącego

Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

Rzędna dna kanału

Spadek

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]

kanał ciepł. nieczynny

istn. rur. w 63
istn. w 63 nieczynne

istn. kabel telef.

istn. s.ciepl. 2x50

55,0

istn. rur. kd 100

istn. kabel energ. NN

11,70

3,46

64,29

67,75
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67,65 Studzienka inspekcyjna 315
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rura drenarska z filtrem z włókna syntetycznego
PVC-U_Dz126_Dw113
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B 425/3,0-KP15/40-T/1-0.3/P

3,22
3,24

74,60

67,30 Studzienka inspekcyjna 315

1,60

64,50

61,30
62,90

67,18

Studzienka odwadniająca 315

65,06

UWAGA :
- ze względu na dużą ilość kolizji z uzbrojeniem sieciowym
zaleca się wykonywanie wykopów ręcznie
- dokładną rzędną ułożenia rury drenarskiej ustalić po wykonaniu
wykopu do poziomu ławy fundamentowej

6,30

2,80

55,0

B 425/3,0-KP15/40-T/1-0.3/P

2,70

67,75

40 ‰

2,12

0,00

Średnice, materiał
Długość trasy [m]

Sd-1

63×3,8

64,49

60,10

67,05

istn. mur oporowy
3,26
57,40

istn. rur. kd 100
65,06

Studzienka odwadniająca 315
1,99
0,00

istn. rur. ks 150
istn. rur. kd 100

