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Projekt wykonawczy - Rozbudowa Stacji Wodociągowej "Knieja" - Zbiornik wody pitnej Vu=200 m3 - część konstrukcyjna.

Spis zawartości:
I Opis techniczny.

II. Część rysunkowa.
1. Zbiornik na wodę pitną Vu=200 m3 skala 1:50 , 1:100
2. Płyta fundamentowa - skala 1:50, 1:20
3. Zbrojenie studzienki nr 1 / nr 2/ - skala 1:20
4. Zbrojenie ściany - skala 1:50 , 1:20
5. Płyta stropowa - skala 1:50 , 1:20
6. Obudowa włazu - skala 1:20
7. Drabiny - skala 1:50 , 1:20
8. Balustrada - skala 1:10
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I. Opis Techniczny.
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna żelbetowoweg zbiornika cylindrycznego
o pojemności użytkowej 200 m3 , średnicy wewnętrznej Dw = 7 642 mm, wysokości H=5,0 m
zlokalizowanego na powierzchni terenu. Ze względów technologicznych poziom dna zbiornika jest
wyższy o 0,5 m od poziomu otaczającego terenu. Zbiornik jest ocieplony styropianem oraz częściowo
obsypany do wys. 1,50 m powyżej poziomu terenu.
Powierzchnia zabudowy
- 53 m2.
Kubatura (bez obsypki gruntowej) - 318 m3
Zbiornik zlokalizowany będzie na istniejącym ogrodzonym terenie Stacji Wodociągowej
"Knieja" gm. Zębowice woj. opolskie.

2. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu oparto na następujących materiałach wyjściowych:
- wytyczne budowlane z projektu technologicznego
- zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego
- plan zagospodarowania terenu

3. Warunki geologiczne posadowienia zbiornika.
Zbiornik zaliczono do I kat. geotechnicznej wg. PN-B-02479 – Dokumentowanie
geotechniczne. Warunki gruntowe przyjęto na podstawie zbiorczego zestawienia wyników wiercenia
studziennego. W miejscu odwiertu studziennego zalegają następujące warstwy gruntów:
0,00 - 0,30 m
0,30 – 1,00 m
1,00 – 2,00 m
2,00 - 6,00 m
6,00 - 8,00 m
8,00 - 16,00 m

gleba
piasek drobnoziarnisty żółty
glina pylasta jasno-szara
piasek średnioziarnisty żółty
glina pylasta jasno-szara
piasek pylasty rdzawo żółty.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 6,7 m p.p. terenu.

4. Opis konstrukcyjno-budowlany zbiornika.
4.1 Architektura.
Projektowany zbiornik składa się z żelbetowego cylindra o średnicy wewnętrznej 7,642 m
i wysokości w świetle 5,0 m umieszczonego między kolistymi płytami fundamentu i stropu. Zbiornik
usytuowany jest na powierzchni terenu, częściowo obsypany do wys. 1,5 m powyżej poziomu terenu
oraz ocieplony.
Ściana zbiornika ocieplona jest styropianem klejonym do podłoża a następnie otynkowana
tynkiem cienkowarstwowym. Na stropie ocieplenie styropianem chronione jest dylatowaną gładzią
cementową. Zaleca się tynk akrylowy w kolorze białym.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne zbiornika są wykonane z betonu monolitycznego
a powierzchnia wewnętrzna ściany musi być gładka ponieważ nie przewiduje się żadnej powłoki
uszczelniającej.

4.2 Posadowienie.
Poziom dna zbiornika
Poziom spodu podłoża betonowego
Poziom spodu podsypki żwirowo-piaskowej
Poziom terenu otaczającego
Poziom obsypania zbiornika

± 0,00 = 205,20 m n.p.m.
- 1,00 m
- 1,50 m
- 0,50 m
+ 1,00 m

Zbiornik posadowiono na warstwie podsypki żwirowo-piaskowej grub. 0,70 m zagęszczonej
do ID=0,70.

4.3 Konstrukcja.
Płyta fundamentowa , ściana i płyta zostały zaprojektowane z betonu monolitycznego
kl. C25/30 zbrojonego stalą kl. AIIIN gat. BSt500S.
Beton użyty do konstrukcji powinien być szczelny o stopniu wodoszczelności W-10
i wskaźnikiem w/c max 0,45-0,50 , wykonany z kruszywa otoczakowego lub łamanego, mało
nasiąkliwego o wielkości ziaren do 16 mm.
Przejścia szczelne rur usytuowane w ścianach studzienek w dnie, wykonane są z rur PE owiniętych
taśmą WATERSTOP RX 101 przed zabetonowaniem.
Połączenie ściany z dnem uszczelnione są profilem CETFLEX ACF125 firmy ADAE.
W płycie stropowej usytuowany jest właz 800*800 a na jego krawędzi wymurowany gzyms
z cegły klinkierowej spoinowany.

4.4 Właz.
Właz 800*800 wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz ocieplony i osadzony na ocieplonym
cokole betonowym. Proponuje się zastosowanie włazu f-my SORMET z Zamościa lub równoważny.

4.5 Izolacje.
Izolacja przeciwwilgociowa dna składa się z 2 warstw papy na lepiku ułożonych na podłożu
betonowym.
Pokrycie płyty stropowej dwiema warstwami papy zgrzewalnej (podkładowa i nawierzchniowa)
z wywinięciem na gzyms klinkierowy z zaokrągleniami.
Izolacja termiczna ściany i płyty stropodachu stanowi styropian FS-15 i FS-20 klejony do podłoża (bez
kołkowania). Na styropianie ułożonym na ścianie przewiduje się tynk cienkowarstwowy na siatce
z włókna szklanego wtopionej w masie klejowej. Na styropianie poniżej poziomu obsypania należy
wykonać tynk cementowy.

4.6 Roboty ślusarskie.
Balustradę zewnętrzną i drabiny wykonać ze stali nierdzewnwj. Włazy do zbiornika ze stali
nierdzewnej, ocieplone, zamykane. Drabiny zamocować do ściany zbiornika za pomocą śrub
segmentowych, rozporowych, krótkich M 12 - SŁR.
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4.7 Roboty chodnikowe.
Wokół zbiornika na koronie obsypki należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm
na piasku szer. 70 cm. W osi drabiny włazowej na skarpie należy wykonać schody terenowe z betonu.

5. Wytyczne do planu BIOZ.
Plan BIOZ powinien zostać sporządzony przez kierownika budowy w oparciu o dane zawarte
w Dz.U. 151 poz. 1256 z 2002 r.
Należy uwzględnić następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- montaż szalunków ścian zbiornika do wysokości 5,0 m przy użyciu dźwigów,
- montaż zbrojenia ścian i płyty stropowej oraz betonowanie na wys. j.w.
- wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu .

6. Założenia do obliczeń i podstawowe wyniki.
6.1 Normy:
- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli,
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli,
- PN-B-03264 -2002 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe i sprężone,
- PN-88/B-06250 i PN-EN-2006-1:2003 - Beton.
6.2 Zbiornik
Płytę stropową zaprojektowano na obciążenie 11,83 kN/m2 i przy grubości 0,2 m zastosowano
zbrojenie krzyżowe Ø12 co 150 x 150.
Ściana cylindryczna o grub. 0,2 m została obliczona na parcie słupa wody wys. 4,4 m.
Przy uwzględnieniu potrzeb szczelności i zachowania dopuszczalnych szerokości rys , przyjęto
zbrojenie dwustronne z Ø12 ze stali AIIIN. co 100 mm poziomo i Ø12 co 200 pionowo.
Dno grubości 0,3 m obciążone odporem gruntu od masy pustego zbiornika zazbrojono w układzie
krzyżowym prętami Ø20 co 200 x 200 mm.
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II. Część rysunkowa.

1. Zbiornik wody V=150 m3 1:50 , 1:100
2. Płyta fundamentowa - skala 1:50, 1:20
3. zbrojenie studzienki nr 1 / nr 2/ - skala 1:20
4. Zbrojenie ściany - skala 1:50 , 1:20
5. Płyta stropowa - skala 1:50 , 1:20
6. Obudowa włazu - skala 1:20
7. Drabiny - skala 1:50 , 1:20
8. Balustrada - skala 1:10
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