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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego, konstrukcyjnego zbiornika wody czystej o poj.
V=2x250m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Opolu przy ul. Piotra
Michałowskiego.

1 DA N E OGÓL N E
1.1 INWESTOR I U YTKOWNIK
Zleceniodawc i U ytkownikiem jest PROWOD Spółka z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45920 Opole.

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Funam sp z o.o.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest zbiornik wyrównawczego Vu=2x250 m3 na terenie stacji
uzdatniania wody w Opolu przy ul. Piotra Michałowskiego 8.

1.4 PODSTAWY OPRACOWANIA
Wytyczne z projektu technologicznego okre laj ce
dochodz ce i wychodz ce rury.

rednic , pojemno

oraz

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja bada podło a gruntowego dla potrzeb
budowy zbiornika wodoci gowego i sieci mi dzyobiektowych na terenie Uj cia Wody i
SUW w Czarnow sach, opracowana przez GEOWIERT Rzepka Invest w czerwcu
2016r.

1.5 NAZWA I ADRES INWESTYCJI
Obiekt:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur techniczn w
Czarnow sach
Przedsi wzi cie zlokalizowane b dzie na działkach o numerze ewidencyjnym: 397/85 i 84
obr b Czarnow sy, jednostka ewidencyjna Opole.
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2 CZ

4

KONSTRUKCYJNA

2.1 OPIS OGÓLNY.
Zaprojektowano zbiornik cylindryczny o konstrukcji
elbetowej monolitycznej
posadowiony na powierzchni terenu i cz ciowo obsypany do wys. 1,0 m powy ej powierzchni
dna. Zbiornik jest ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem cienkowarstwowym na siatce z
włókna szklanego. Zbiornik przedzielony jest cian wewn trzn biegn c wzdłu rednicy, która
dzieli pojemno na dwie połowy po 250 m3 ka da.
rednica wewn trzna zbiornika
- 11,70 m, wysoko do płyty stropowej 6,0 m.
Powierzchnia zabudowy
- 119 m2
Kubatura
- 778 m3

2.2 KONSTRUKCJA.
2.2.1 Zało enia konstrukcyjne.
Płyta fundamentowa, ciany, płyta nadkomorowa wykonane s z betonu monolitycznego kl.
C30/37 zbrojonego stal kl. AIIIN gat. BSt500S. Beton u yty do konstrukcji powinien by szczelny
o stopniu wodoszczelno ci W10 i wska niku W/C=0,45-0,50 wykonany z kruszywa otoczkowego
lub łamanego, mało-nasi kliwego o wielko ci ziaren do 16 mm. Przej cia szczelne rur usytuowane
w studzienkach wykonane s z rur PE owini tych ta m bentonitow przed zabetonowaniem.
Poł czenie cian z dnem uszczelnione jest profilem blaszano-bentonitowym o wys. 125 mm.
Poł czenie ciany wewn trznej z cylindryczn uszczelnia si ta m bentonitow .
2.2.2 Właz.
Przyj to włazy kwadratowe o wym. 800x800 mm ze stali nierdzewnej, ocieplone z zamkiem
zabezpieczaj cym przed włamaniem, uło one na ocieplonym cokole betonowym.
2.2.3 Izolacje.
Izolacja przeciwwilgociowa dna składa si z dwóch warstw masy asfaltowo-kauczukowej
na podło u betonowym. Pokrycie płyty stropodachu dwiema warstwami papy zgrzewanej. Izolacja
termiczna cian i stropu jest zaprojektowana ze styropiany. Styropian klejony do ciany
zabezpiecza si tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego wtopionej masie
klejowej. Styropian poni ej poziomu obsypania chroniony jest tynkiem cementowym. Na kraw dzi
płyty stropowej wyst puje gzyms murowany z cegły klinkierowej kl. 35, na który nale y wywin
pap zgrzewaln pokrycia (z zaokr gleniami). Cokół wys. 0,30 m nale y wykona z tynku
mozaikowego- ywicznego, o kolorze zbli onym do koloru gzymsu.
2.2.4 Elementy lusarskie.
Drabiny, balustrada, właz oraz wywietrzaki wykonane s ze stali nierdzewnej. Mocowane
do konstrukcji rubami wklejonymi do betonu.
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2.3 ZAŁO ENIA DO OBLICZE I PODSTAWOWE WYNIKI.
2.3.1 Normy.
•
•
•
•

PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004- Obci enia budowli;
PN-81/B-3020 – Posadowienie bezpo rednie budowli;
PN-B-03264-2002– Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one;
PN-88/B-06250 i PN-EN-206-1:2003 – Beton;

2.3.2 Zbiornik z przegrod wewn trzn Ø11,7 m
Przed przyst pieniem Po usuni ciu gleby i ok. 30 cm wierzchniej warstwy bardzo sp kanej
skały (margla) powierzchnia powinna by wyrównana do równego poziomu warstw betonu kl.
C8/10 o grubo ci min. 100 mm.
Płyt stropow jest oparta na obwodzie i cianie wewn trznej i została obliczona na
obci enie 13,20 kN/m². Przy grubo ci 0,25 m została zbrojona w prz le krzy owo ø12 co
180/250, a nad cian wewn trzn ø12 co 90 mm.
ciana cylindryczna o grubo ci 0,25 obci ona od wewn trz parciem słupa wody wys. 5,40
m. Uwzgl dniaj c potrzeby szczelno ci i zachowania dopuszczalnych szeroko ci rys, przyj to
zbrojenie dwustronne, poziome ø12 co 100 i pionowe ø12 co 200 mm.
cian wewn trzn o grubo ci 0,35 m zazbrojono dwustronnie poziomo ø12 co 100,
pionowo w prz le ø16 co 200, a przy dnie ø16 co 100.
Płyta denna grubo ci 0,40m obci ona oporem gruntu w wys. 30 kN/m2 zazbrojono w
prz le krzy owo pr tami ø16 co 200/250, a pod cian wewn trzn ø16 co 100 mm.

Opracował:
mgr in . Wacław Pomie ko
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