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KLAUZULE
Projekt wykonawczy

Zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 20 m3
1. Projekt zosta sprawdzony i uznany za sporz dzony prawid owo
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami bran y
budowlanej, projekt mo e by skierowany do realizacji.
2. Wszystkie prawa dotycz ce ochrony w asno ci intelektualnej
zastrze one.
3. Wszystkie zmiany nale y uzgadnia z projektantem.

O WIADCZENIE
Zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) o wiadczam e projekt zosta sporz dzony
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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Projekt wykonawczy

Zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 20 m3
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Skala

Sposób zabudowy zbiornika
upina dolna – rysunek szalunkowy
upina górna – rysunek szalunkowy
Zbrojenie upiny dolnej
Zbrojenie upiny górnej
Pier cie podwy szaj cy
elbetowa nakrywa w azu
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Projekt wykonawczy

Zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 20 m3
Spis tre ci:
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Przeznaczenie i zakres zastosowania zbiorników.
4. Charakterystyka ogólna zbiornika
5. Opis konstrukcji
6. Normy i literatura
7. Wyposa enie instalacyjne
8. Wytyczne realizacji
9. Instrukcja obs ugi
10. Materia y
11. Uwagi
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Projekt wykonawczy

Zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 20 m3
ZA

CZNIKI
-

Stwierdzenie przygotowania zawodowego mgr in . M. ali ski.
l skiej Okr gowej Izby In ynierów dla mgr
Za wiadczenie o wpisie na list
in . M. ali ski.
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego mgr in . P. Wa ek.
l skiej Okr gowej Izby In ynierów dla mgr
- Za wiadczenie o wpisie na list
in . P. Wa ek.
- Wykazy stali zbrojeniowej
- Obliczenia.
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Projekt wykonawczy

Zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 20 m3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie zamawiaj cego;
Uzgodnienia konstrukcyjno-technologiczne z zamawiaj cym;
Aktualne normy i przepisy budowlane;

2. PRZEDMIOT l ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji prefabrykowanej
elbetowej zbiornika na cieki sanitarne i rolnicze (gnojówka i gnojowica). Kompletny
zbiornik sk ada si dwóch upin czonych w miejscu monta u. Opracowanie
obejmuje nast puj ce zagadnienia konstrukcyjne:
obliczenia statyczne poszczególnych elementów;
rysunki monta owe
rysunki szalunkowe elementów elbetowych
rysunki zbrojeniowe elementów elbetowych
zestawienia stali zbrojeniowej opracowane dla poszczególnych elementów;
3. PRZEZNACZENIE l ZAKRES ZASTOSOWANIA ZBIORNIKÓW.
Zbiorniki s przeznaczone dla potrzeb rolnictwa – do gromadzenia gnojówki i
gnojowicy a tak e dla budynków przemys owych i u yteczno ci publicznej
usytuowanych na terenach bez kanalizacji sanitarnej. Zbiornik projektuje si jako
bezodp ywowy, zag biony w gruncie z warstw gruntu na p ycie stropowej 50 cm
(±10 cm). Przewidziane obci enie nawierzchni nad zbiornikiem obejmuje:
- nawierzchni betonow lub z kostki brukowej o grubo ci 8 cm
- obci enie u ytkowe od sk adowanych materia ów 5 kN/m2
- alternatywnie w zamian za obci enie u ytkowe – obci enie jedn osi
beczkowozu o nacisku 35 kN (3,5 t) na o .
Nie dopuszcza si usytuowania zbiornika pod drog g ówn lub dojazdow , po której
b d porusza si samochody ci arowe. W przypadku usytuowania zbiornika
bezpo rednio w poziomie gruntu (bez zag bienia 0,5 m), nie dopuszcza si najazdu
na zbiornik pojazdami. Zbiornik zaprojektowano jako posadowiony powy ej
zwierciad a wody gruntowej w przeci tnych gruntach piaszczystych i gliniastopiaszczystych. Nie dopuszcza si stosowania zbiornika w posadowieniu poni ej
poziomu zwierciad a wody oraz w gruntach o du ej wilgotno ci i du ym stopniu
plastyczno ci. Istnieje mo liwo jednostkowego zaprojektowania zbiornika na inne,
dostosowane do indywidualnych potrzeb u ytkownika warunki.
Usytuowanie zbiornika powinno spe nia warunki zawarte w rozporz dzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (oraz w jego nowelizacjach),
oraz ewentualne wytyczne z indywidualnie otrzymanej decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
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4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZBIORNIKA.
Zbiornik zaprojektowano jako Īelbetowy skáadający siĊ z dwóch áupin – dolnej i
górnej – scalanych w miejscu montaĪu. Konstrukcja w caáoĞci prefabrykowana. W
poprzecznej Ğcianie áupiny górnej zbiornika usytuowano otwór do podáączenia
kanalizacji sanitarnej budynku. Opcjonalnie otwór dopáywowy dopuszcza siĊ
usytuowaü w páycie stropowej zbiornika. W páycie stropowej usytuowano otwory:
wentylacyjny oraz rewizyjny.
Dane techniczne :
x powierzchnia zabudowy
x pojemnoĞü uĪytkowa
x masa caáego zbiornika

9,23 m2
19,96 m3
8,4 t

5. OPIS KONSTRUKCJI.
Posadownienie:
x Z uwagi na niewielkie obciąĪenie podáoĪa gruntowego dopuszcza siĊ
posadowienie zbiornika na wszystkich rodzajach gruntów drobnoziarnistych.
x W przypadku posadowienia na skaáach zwietrzaáych, rumoszu lub gruntach
zawierających duĪe odáamy skalne lub kamienie naleĪy wykonaü podsypkĊ
piaskową o gruboĞci 30 cm.
x Zbiornik posadowiü na podkáadzie z chudego betonu 10 cm.
Konstrukcja Īelbetowa áupin:
x Projektuje siĊ konstrukcjĊ áupin jako páytowo-powáokową. Z uwagi na
zminimalizowanie momentów zginających, Ğciany podáuĪne projektuje siĊ
áukowe w páaszczyĨnie poziomej. Ze wzglĊdów technologicznych (moĪliwoĞü
demontaĪu szalunku) Ğciany projektuje siĊ ukoĞne z fazowaniem wszystkich
naroĪy zewnĊtrznych i zewnĊtrznych. Obie áupiny posiadają podobny ksztaát
ze zróĪnicowaniem styku montaĪowego oraz otworów w áupinie górnej.
x Konstrukcja w caáoĞci Īelbetowa zbrojona siatkami oraz prĊtami pojedynczymi
dozbrajającymi niektóre naroĪa.
x GruboĞü páyty stropowej i dennej 11 cm. GruboĞü Ğcian 10 cm.
x Otulina zbrojenia 15 mm.
x Beton B25, stal RB500W. Uchwyty wykonaü z prĊtów 10 ze stali St3S
x Beton naleĪy odpowiednio zawibrowaü i poddaü odpowiedniej pielĊgnacji
x Elementy zbiornika dopuszcza siĊ zabudowaü po upáywie 28 dni od dnia
zabetonowania.
Izolacje i zapewnienie szczelnoĞci:
x KonstrukcjĊ zaprojektowano w taki sposób, aby w wiĊkszoĞci páyt nie
pojawiaáo siĊ zarysowanie od strony wewnĊtrznej. Przy najbardziej
niekorzystnym obciąĪeniu mogą siĊ pojawiaü miejscowe zarysowania
nieprzekraczające dopuszczalnej rozwartoĞci 0,3 mm. Od strony zewnĊtrznej
przyjĊto dopuszczalną rozwartoĞü rys 0,3 mm.
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Beton zastosowany do konstrukcji B25 z dodatkami uszczelniającymi np.
hydrobet lub plastibet. Szczegóáowe dozowanie wg wytycznych producenta.
KonstrukcjĊ zabezpieczyü malując od zewnątrz abizolem R – jedna warstwa i
abizolem P – 2 warstwy. Dopuszcza siĊ stosowanie innych Ğrodków
bitumicznych wg zaleceĔ producenta. Malowanie wykonaü po okresie
dojrzewania betonu na suchej nawierzchni.
W przypadku zastosowania zbiornika dla celów rolniczych, gromadzenia
gnojówki lub gnojowicy, wewnĊtrzną powierzchniĊ zbiornika zabezpieczyü
malując abizolem R – jedna warstwa i P – dwie warstwy. Gdy w zbiorniku
gromadzona jest ciecz o duĪej korozyjnoĞci w stosunku do betonu (np.
stĊĪona gnojówka i gnojowica bydlĊca) naleĪy dokonywaü okresowych
przeglądów powierzchni wewnĊtrznych zbiornika przynajmniej raz na 5 lat.
Ewentualne ubytki warstw izolacyjnych uzupeániü.
Styk obu áupin uszczelniü zaprawą wodoszczelną np. Ceresit lub Atlas.
Alternatywnie dopuszcza siĊ uszczelnienie Ğrodkami bitumicznymi np.
lepikiem na zimno. Analogicznie uszczelniü krĊgi dystansowe.
Górną powierzchniĊ páyty pokrywowej zabezpieczyü dwoma warstwami papy
na lepiku lub folii PCV.
Posadowienie na chudym betonie zaleca siĊ wykonaü poprzez warstwĊ 2x
papa izolacyjna.

Wytyczne montaĪu:
x MontaĪ áupin na miejscu wbudowania.
x MontaĪ wykonaü dĨwigiem na zawiesiach czterohakowych.
x DostĊp do wnĊtrza zbiornika przez kominek wáazowy wykonany z typowych
krĊgów Īelbetowych o Ğrednicy wewnĊtrznej 620 mm, przykryty typową
pokrywą Īelbetową. WysokoĞü kominka naleĪy dostosowaü do gáĊbokoĞci
wbudowania zbiornika.
x Ewentualne wejĞcie do zbiornika powinno siĊ odbywaü przy zachowaniu
szczególnej ostroĪnoĞci i asyĞcie osoby z zewnątrz. Osoba wchodząca do
zbiornika powinna byü zabezpieczona liną umoĪliwiającą natychmiastowe
wyciągniĊcie w przypadku utraty przytomnoĞci.
x Roboty ziemne naleĪy prowadziü zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
x Z uwagi na duĪą gáĊbokoĞü, wykop naleĪy wykonaü ze skarpami o nachyleniu
dostosowanym do rodzaju gruntu lub z odpowiednimi umocnieniami skarp.
x Zasyp wykopu wykonaü gruntem rodzimym. W przypadku, gdy grunt rodzimy
stanowią gliny plastyczne, zasyp wykonaü z gruntów piaszczystych lub piasku.
Zasyp naleĪy wykonywaü równomiernie i zagĊszczaü warstwami ok. 30 cm.
6. NORMY I LITERATURA.
NORMY ZASTOSOWANE W OBLICZENIACH
x PN-82/B-02001 : ObciąĪenia staáe
x PN-82/B-02004 : ObciąĪenia pojazdami
x PN-88/B-02014 : ObciąĪenia gruntem
x PN-B-03264 ; grudzieĔ 2002 : Konstrukcje betonowe , Īelbetowe sprĊĪone
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LITERATURA
x „Konstrukcje Īelbetowe" - J. Kobiak , W. Stachurski ; Warszawa 1984
x „Konstrukcje Īelbetowe" - W. Starosolski ; Warszawa 2003
x „Projektowanie konstrukcje Īelbetowych" - A. àapko ; Warszawa 2001
7. WYPOSAĩENIE INSTALACYJNE
x doprowadzenie Ğcieków do zbiornika z rur z PCV o Ğrednicy 160 mm ( wg
PN-74/C-89200 ), kamionkowych lub Īeliwnych. W áupinie górnej zamocowaü
typową záączkĊ PCV 160 z uszczelką pozwalającą na bezpoĞredni montaĪ
rury kanalizacyjnej. W przypadku zastosowania innej Ğrednicy rury, naleĪy
zastosowaü typowe áączniki przejĞciowe.
x wentylacja zbiornika – typową rurą wywiewną o Ğrednicy 50 mm.
8. WYTYCZNE REALIZACJI.
x zbiornik jest posadowiony na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu
warstwie chudego betonu. Po wbudowaniu áupiny dolnej naleĪy naáoĪyü
warstwĊ zaprawy wodoszczelnej wzdáuĪ styku áupin a nastĊpnie zamontowaü
áupinĊ górną. Analogicznie zamontowaü, kominek wáazowy, páytkĊ pokrywową
i rurĊ wentylacyjną. Po związaniu zaprawy uszczelniającej, oraz wykonaniu
rurociągu doprowadzającego Ğcieki ( wraz z uszczelnieniem styku ze
zbiornikiem ) i osadzeniu rury wywiewnej zasypaü wykop.
x zasypkĊ zbiornika wykonaü warstwami o gruboĞci nie wiĊkszej niĪ 30 cm
równomiernie wokóá caáego zbiornika.
x teren wokóá wáazu ( pokrywy kominka ) naleĪy utwardziü.
9. INSTRUKCJA OBSàUGI.
x opróĪnianie zbiornika wykonaü okresowo za pomocą rury ssawnej
wprowadzonej do zbiornika poprzez otwór w páycie pokrywowej kominka;
x w przypadku koniecznoĞci dokonania konserwacji od wewnątrz zbiornika
zaleca siĊ je powierzyü specjalistycznym zakáadom.
10. MATERIAàY.
Beton – B25 z dodatkami uszczelniającymi
chudy beton – B10
Stal zbrojeniowa - RB500W
Uchwyty montaĪowe – stal St3S
11. UWAGI .
Materiaáy budowlane stosowane do produkcji zbiornika powinny posiadaü
wymagane aprobaty techniczne (atesty) lub Ğwiadectwa dopuszczenia i
odpowiadaü obowiązującym normom. Nie dopuszcza siĊ zmian
konstrukcyjnych.
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