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OPIS   TECHNICZNY 
do Projektu Wykonawczego technologicznego, zbiornika wody czystej 2x250m3 na 

terenie Stacji Uzdatniania Wody w Opolu przy ul. Piotra Michałowskiego.  

11  DDAANNEE  OOGGÓÓLLNNEE  

1.1 INWESTOR I U�YTKOWNIK 
Zleceniodawc� i U�ytkownikiem jest PROWOD Spółka z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-

920 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 
� Zatwierdzony Projekt zamienny, budowlany budowy zbiornika wody czystej w ramach 

„Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur� techniczn�” w 
Czarnow�sach. 

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. 
 

22  CCZZ������  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNAA  
Zgodnie z wytycznymi Inwestora pojemno�� u�ytkow� zbiornika wyrównawczego przyjmuje 

si� w wysoko�ci Vzb = 500 m3. Podobnie jak w projekcie podstawowym, zaprojektowano zbiornik 
okr�gły dwukomorowy, �elbetowy, wylewany na mokro ze �cian� wewn�trzn� dziel�c� go na dwie 
komory o pojemno�ci 250 m3 ka�da. Zbiornik posadowiony b�dzie na płycie �elbetowej na 
poziomie terenu. �ciany b�d� ocieplone styropianem i wyko�czony tynkiem cienkopowłokowym, 
cz��ciowo obsypane ziemi� na wysoko�� cokołu płyty fundamentowej. Ka�da komora zbiornika 
wyposa�ona b�dzie w wywietrzaki i właz z drabink� złazow� oraz drabin� zewn�trzn�. 
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Zbiornik zlokalizowano na miejscu poprzedniego przesuwaj�c jego o� W-I o 7,5 m od osi 
pierwotnego projektu, co powoduje �e wszelkie ruroci�gi przył�czeniowe wymagaj� zmiany 
lokalizacji.  

Uzbrojenie technologiczne zbiornika pozostaje bez zmian w stosunku do projektu 
podstawowego i stanowi� je b�d�: ruroci�g zasilaj�cy, ruroci�g poborowy oraz w spust i przelew. 
Ruroci�gi wewn�trz zbiornika projektuje si� z rur i kształtek rur PE, SDR17 o �rednicy: 

- napływ    - 160 mm 
- pobór    - 250 mm 
- przelew    - 225 mm 
- spust     - 160 mm 

Na ruroci�gu zasilaj�cym, poborowym i spustowym zaprojektowano zasuwy odcinaj�ce, 
zabudowane w ziemi.  

Dane charakterystyczne zbiornika: � �   
-  pojemno�� u�ytkowa �� �� 2x250 m3 
- pojemno�� całkowita /kubatura/ � � 778 m3 

- �rednica wewn�trzna φ� �� 11,70 m 

- wysoko��  u�ytkowa ��� �� 5,4 m 

- wysoko�� do stropu ��� �� 6,0 m 
�

33  RRUURROOCCII��GGII  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNEE..    
W zwi�zku ze zmian� lokalizacji zbiornika, zmianie ulega przebieg przewodów 

technologicznych obsługuj�cych jego prac�. Zbiornik poł�czony zostanie z układem filtracyjnym i 
pompowni� sieciow� poprzez technologiczne ruroci�gi mi�dzyobiektowe z rur PE. W ich skład 
wchodz�: 

- ruroci�g wody do zbiornika (od SUW do zasuw)         φ160 PE l = 8,5 m, 
- ruroci�g ss�cy ze zbiornika ( od zasuw do SUW)           φ 250PE l = 22,5 m 
Ruroci�gi spustowy i przelewowy wł�czone zostan� do ruroci�gu popłuczyn uwzgl�dnionego w 

projekcie podstawowym za pomoc� odcinków rur o długo�ci:  
- spust wody ze zbiornika                                              φ 160 PE l = 4,0 m 
- przelew i spust (odcinek zbiorczy)                                φ 225 PE l = 18,0 m 

Ruroci�gi dopływy, ss�cy i spustowy wyprowadzone poza fundament zbiornika, uzbrojone 
b�d� w armatur� odcinaj�c� w postaci zasuw do zabudowy w ziemi ze skrzynk� uliczn� do zasuw.  

Dobrano zasuwy o �rednicach dostosowanych do przewodów - zasuwa mi�kkouszczelniona 
z �eliwa sferoidalnego.  

Ruroci�gi zaprojektowano z rur PE na PN 10 MPa ł�czonych przez zgrzewanie doczołowe. 
Przewiduje si� układanie ruroci�gów w gruncie rodzimym, wyprofilowanym w celu uzyskania k�ta 
podparcia 90o. Gł�boko�� uło�enia ruroci�gów ~ 1,5 m pt w wykopie szerokoprzestrzennym.  

 

        Opracował: 

         in�. Henryk Soboci�ski 
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                         Zestawienie materiałów – Zbiornik wody czystej 

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE �REDNICA 
NOM. 

ILO�� 
[SZT.] Materiał 

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V=2x250m3 

1 
zasuwa klinowa do wody PN10 
DN150 + obudowa do zasuw + 
skrzynka uliczna  

Dn150 4 �eliwo 
sferoidalne 

2 
zasuwa klinowa do wody PN10 
DN250 + obudowa do zasuw + 
skrzynka uliczna  

dn250 2 �eliwo 
sferoidalne 

3 Kolano 90° PE100, SDR17 d160 8 PE 
4 Kolano 90° PE100, SDR17 d225 2 PE 
5 Kolano 45° PE100, SDR17 d160 8 PE 
6 Kolano 45° PE100, SDR17 d225 8 PE 
7 Kolano 45° PE100, SDR17 d250 4 PE 
8 Redukcja PE100, SDR17 d250/d225 2 PE 

9 Tuleja kołnierzowa PE 100, 
SDR17 d250 8 PE 

10 Tuleja kołnierzowa PE 100, 
SDR17 d225 8 PE 

11 Tuleja kołnierzowa PE 100, 
SDR17 d160 20 PE 

12 Kołnierz lu�ny d250 8 stal  

13 Kołnierz lu�ny d225 8 stal  

14 Kołnierz lu�ny d160 20 stal  

15 Uszczelka EPDM DN250 8 EPDM 
16 Uszczelka EPDM DN200 8 EPDM 
17 Uszczelka EPDM DN150 20 EPDM 

* Rura ci�nieniowa do wody pitnej φ 250 PE100, SDR17, L = 7,0 m 
   (pobór wody-odległo�� od zasuwy) 
* Rura ci�nieniowa do wody pitnej φ 225 PE100, SDR17, L = 20,0 m 
   (ruroci�g przelewowy-odległo�� od ruroci�gu zbiorczego) 
* Rura ci�nieniowa do wody pitnej φ 160 PE100, SDR17, L = 3,0 m 
   (ruroci�g spustowy-odległo�� od ruroci�gu zbiorczego) 
* Rura ci�nieniowa do wody pitnej φ 160 PE100, SDR17, L = 35,0 m 
   (ruroci�g zasilaj�cy zbiornik wody-odległo�� od zasuwy) 

 
       
                        Zestawienie materiałów – Sieci mi�dzyobiektowe 
 
         * Rura ci�nieniowa do wody pitnej φ 250 PE100, SDR17, L = 22,5 m 
            (pobór wody-odległo�� od zasuw do budynku SUW) 
          * Rura ci�nieniowa do wody pitnej φ 225 PE100, SDR17, L = 18,0 m 
            (ruroci�g przelewowo – spustowy -oddcinek zbiorczy)  
          * Rura ci�nieniowa do wody pitnej φ 160 PE100, SDR17, L = 8,5 m 
            (ruroci�g zasilaj�cy zbiornik wody-odległo�� od zasuw do budynku SUW) 
          * Rura ci�nieniowa do wody pitnej φ 160 PE100, SDR17, L = 4,0 m 
            (ruroci�g spustowy-odległo�� od zbiornika do odcinka zbiorczego) 
       












