Ogolna charakterystyka obiektu
Obiekt: »Budowa kanalizacji sanitarnej z kanalami hocznymi w rniejscowosci
Budziszewice ul Szkolna - kol S-l 7 - AKTUALIZACJA".
Uzyte w opisie

przedmiotu

zamowienia

nazwy wlasne zastosowanych

niaterialow stanpwi^ tylko wskazanie, aby zaproponowane przez WYkonawce
w ofercie materialy, byly o para.metrach: ??r6wnowaznych", nie gorszych niz
wskazane w prqjekcle.

PRZEDMIOT, GEL I ZAKRES QPRACOWANIA
Przedmiotem

opracowania

jest

budowa

kanalizacji

sanitarnej

z kanalami bocznymi w m. Budziszewice uL Szkolna gm. Budziszewice,
Nlniejsza dokuinentacja obejmuje nast^puj^cy zakres robot;
Kolektor sanitarny S-17 dlugosci 95,3 m
2.--PVC-.U SN 12 SDR 34 0 200 mm.
Kanaly boe2:ne - obejmuj^ce odplyw sciekow z gospodarstw
domowych i obiektow uzyteeznosci publicznej do w/w kolektorow
w ilosci 2 szt, Iqcznej dlugosci 13,1m
z-.PVC-U SN 12 SDR 34 0 160 ram.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Opis ogolny.

Prqjektowana

siec

kanalizacji

sanitarnej

stanowi

rozbudow^

i polaczeme z istniejacym systemem. Zaprojektowano j^ na podstawie
warunkow

technicznych

wydanych

przez

Gmin^

Budziszewice

oraz

rozeznaniem w terenie. Kolektor zlokal.izowa.no w drodze gminnej.
Trasa, niweleta i posadowienie.

A. Trasy prze.wodow wynikaj^ z warunkow technicznych • wydanych przez
GminQ Budziszewice, ustaleri roboczych, a takze z inozliwosGi wl^czeri
w istnieJ3.ce odbiorniki kanalizacji sanitarnej,
B. Niweleta prpjektowanych

przewodow

dostosowano do

aktualnych

rz^diiych istniejacego terenu oraz do istniej^cego i projektowancgo
uzbrojenia.

C. Posadowienie

projektowanych

sieci b^dzie na

podsypce z piasku

o gr. 15 cm.

MATERIAL, UZBROJENIE PRZEWODU I OBIEKTY SIECIOWE
Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarnej.
Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji

sanitarnej.

Zamowienie obejmuje wykonanie kolektorow sciekowych z rur PVC- U SN 12
SDR 34 o srednicy 0 200 mm ulozonych na podsypce z pospolki gr. 15 cm.
Uzbrojenie sieci stanowic b^d^ typowe studnie kanalizacyjne rozgal^zne,
z kr^gow betonowych 01000 mm z betonu C35/45 z wlazami typu ci^zkiego
wypelnionymi

betonem.

Studnie

rozstawiono

na

trasach

kanalow

w odleglosciach 50 - 60 m., na zalamaniach trasy, przy zmianie spadkow
oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe podl^czenie do nich przykanalika.
Na pol^czeniach kolektorow zaprojektowano studnie o srednicy 0 1000 mm
z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetonowych z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normq, DIN 4034 CZQSC 1, l^czonych
na uszczelke elastomerow^. Kineta studni wykonana jest jako monolit
z wyprofilowanym dnem, przejsciem szczelnie zwibrowanym w procesie
produkcji lub l^czonym za pomoc^ uszczelki gumowej. Kanaly boczne
zaprojektowano z rur
na

pospolce

grubosci

PVC-U ~SN
10 cm.

12 SDR 34 0

Na kazdym

160 mm ulozonych

zakonczeniu

przykanalika

zaprojektowano studzienki z PVC 0 425 mm.
Studzienki z PCV 0 425 mm.
83, to studzienki kanalizacyjne niewlazowe o 0 425 mm., na ktorych
nalezy zamontowac wlaz typu

D400,

skladaj^ce

sie z nastepuj^cych

elementow:
- kineta - element monolityczny (podstawa studzienki z wyprofilowan^
kinet^),
- rura karbowana stanowi^ca komin studzienki,
- zwienczenia.

ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT
Na

kolektorach

wykopy

przewidziano do

wykonania

sposobem

mechanicznym i r^cznym \ szalunkach stalowych o scianach pionowych.
Na prace te nalezy zwrocic szczegoln^ uwage, zwlaszcza na umocnienie scian

wykopow. Zaleca sie, aby dlugosc otwartego wykopu nie przekraczala
20-25 m., w bliskiej odleglosci od budynku - 5 m . Przy ukladaniu ruroci^gow
nalezy zwrocic uwage na staranne wykonanie podloza tj. zageszczenie
podsypki. Po ukladaniu ruroci^gow, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem

rodzimym

z

cz^sciow^

lub

calkowit^

wymianq,

gruntu

z zageszczeniem warstwami. Roboty ziemne na kanalach bocznych nalezy
wykonac analogicznie jak na kolektorach glownych. Zaleca si^ w trakcie
robot

w poblizu urz^dzen elektrycznych wyl^czenie energii elektrycznej.

Po wykonaniu robot nalezy teren zniwelowac, zag^scic, doprowadzaj^c
nawierzchnie drog do stanu poprzedzaj^cego roboty ziemne. Na czas
prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien

opracowac organizacJQ ruchu kolowego, ustawic

wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykonac zabezpieczenie i oswietlenie wykopow
oraz

kladki

dla

pieszych.

Zasypki

wykopow

dokonac

bezposrednio

po odbiorze odcinka robot przez inspektora nadzoru. Na trasach kolektorow,
ktore konieczne byly do ulozenia w pasie drogowym, przewidziano wymiane
gruntu, zageszczenie wlasciwe

oraz naprawQ

nawierzchni

umocnionej

zgodnie z warunkami wydanymi przez wlascicieli drog.
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