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O P I S    T E C H N I C Z N Y 
do projektu remontu zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 

Tarnów Opolski,  ul. Ogórkowa 
 
1. Podstawa opracowania 
- umowa nr 01/02/2009 zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
  w Tarnowie Opolskim na opracowanie dokumentacji projektowej,   
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 terenu stacji wodociągowej, 
- wizja lokalna obiektu przeprowadzona w lutym 2009r. 
 
2. Ogólne założenia i cel remontu (modernizacji – rekonstrukcji) 
 Zadaniem remontu jest naprawa uszkodzonych prefabrykowanych elementów ścian      
i stropu oraz likwidacja przecieków wody pomiędzy komorami zbiornika oraz w ścianie po-
między komorami zbiornika, a komorą zasuw. 
 
3. Etapy realizacji  
3.1 Etap I 
 Remont ścian i płyty stropowej komory nr 1 (sekcja nr 1 i nr 2) oraz ściany pomiędzy 
komorą zasuw a komorą nr 1. 
 
3.2 Etap II 
 Remont ścian i płyty stropowej komory nr 2 (sekcja nr 2 i nr 3) oraz ściany pomiędzy 
komorą zasuw a komorą nr 2. 
 
4. Zagospodarowanie terenu   
4.1 Lokalizacja 
 Zbiornik wody położony jest na terenie stacji wodociągowej w południowo – wschod-
niej części Tarnowa Opolskiego, przy ul. Ogórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej. 
 
4.2 Założenia technologiczne  
 Ujmowana woda za pomocą studni głębinowych tłoczona ( pierwszy stopień pompo-
wania) jest do zbiornika wody, wyrównawczego o pojemności 1 200 m3. Ze zbiornika woda 
za pomocą zestawu pomp sterowanych falownikami,  tłoczona (drugi stopień pompowania) 
jest do odbiorców.  
 Projektowany remont ścian i stropu zbiornika nie zmienia istniejącego układu techno-
logicznego oraz nie powoduje zmiany wydajności stacji wodociągowej.  
 Zadaniem remontu zgodnie z punktem 2 jest jedynie naprawa uszkodzonych elemen-
tów konstrukcyjnych ścian i stropu. 
 
4.3 Zaopatrzenie w wodę 
 Na dotychczasowych warunkach - nie ulega zmianie. 
 
4.4 Odprowadzenie ścieków 
  Na dotychczasowych warunkach - nie ulega zmianie. 
 
4.5 Zaopatrzenie w energię elektryczną 
 Na dotychczasowych warunkach z istniejącej  instalacji - nie ulega zmianie. 
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4.6 Warunki gruntowo – wodne 
 Podłoże gruntowe terenu na którym posadowiony jest zbiornik wody, budują grunty 
piaszczyste na rumoszu skał wapiennych. 
Występowania wody gruntowej do głębokości 3,0 m ppt nie stwierdzono. 
 
5. REMONT ZBIORNIKA  
5.1 Ocena stanu technicznego 
5.1.1 Ogólny opis istniejącego zbiornika wyrównawczego wody i komory zasuw 
 Zbiornik wyrównawczy wody wykonany został jako dwukomorowy, czterosekcyjny    
o pojemności użytkowej 1200 m3 . Zbiornik od strony frontowej zespolony jest z komorą za-
suw. Cały zbiornik obsypany jest ziemią, a skarpy wyprofilowane, obsypane humusem            
i obsiane trawą. Od strony komory zasuw skarpy ograniczają ściany oporowe. 
 Rzut zbiornika oparty na planie prostokąta o wymiarach 18,75 x 19,50 m. Wysokość 
wewnętrzna zbiornika 4,7 – 5,1 m. 
 Płyta denna zbiornika o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z odpowiednio wypro-
filowanymi rowami do osadzenia prefabrykowanych elementów ściennych oraz wgłębieniami 
spustowymi. 
  Ściany zbiornika wykonano z prefabrykowanych elementów płytowo – żebrowych     
z wtopioną taśmą dylatacyjną z miękkiego PCW. Taśmy sąsiednich elementów zostały ze 
sobą zespawane za pomocą nadmuchu gorącego powietrza. Szczelina na styku płyt wraz         
z taśmą PCW została zalana betonem C20/25. Grubość płyty pomiędzy żebrami wynosi        
15 cm. Wykształcony rów w płycie dennej po ustawieniu prefabrykatów ściennych, również 
zalany został betonem C20/25.  
 W każdej komorze pomiędzy sekcjami osadzono element z otworem przepływowym  
o wymiarach 80 x 250 cm. Natomiast w ścianie pomiędzy komorami a komorą zasuw osa-
dzone są elementy z otworami kontrolnymi oraz przejścia szczelne rurociągów technologicz-
nych. 
 Płyta stropowa wykonana jest z elementów prefabrykowanych płytowo – żebrowych 
tego samego typu co ścienne lecz bez taśmy PCW i z płytą międzyżebrową o grubości 10 cm. 
Elementy stropowe wykonane są jako pełne i z otworem włazowym ø 60 cm. Nad otworami 
włazowymi osadzone są studzienki żelbetowe ø 80 cm. W każdej sekcji osadzono dwa włazy   
z drabinami stalowymi oraz wywietrzakami.  
 Powierzchnie wewnętrzne ścian otynkowane są zaprawą cementową wodoszczelną 
grubości około 2,5 cm, zatarte na gładko z wypaleniem oraz uszczelnieniem powłoką epoksy-
dową. Na płycie dennej ułożona jest gładź cementowa spadkowa, również zatarta na gładko z 
wypaleniem. 
 
 Komorę zasuw wykonano o konstrukcji mieszanej. Dno o konstrukcji żelbetowej mo-
nolitycznej wykonane jednocześnie z płytą denną zbiornika. Ściany w części podziemnej żel-
betowe monolityczne. Natomiast ściana frontowa murowana z cegły kratówki. Dach jedno-
spadowy z płyt korytkowych ocieplonych styropianem. Pokrycie dachu papą asfaltową. Tynki 
wewnętrzne i zewnętrzne cementowo – wapienne. W poziomie wejścia nad rurociągami tech-
nologicznymi pomost do obsługi zasuw o konstrukcji stalowej z krat typu WEMA. 
 
5.1.2 Szczegółowy opis stanu technicznego zbiornika 
 Płyta denna 
 Płyta denna wykonana została o gr. 50 cm, jako żelbetowa monolityczna, zbrojona 
górą i dołem. Na płycie ułożono nadbeton w celu wyrobienia spadków do  zagłębień ssaw-
nych oraz wykończono gładzią cementową zatartą na gładko z wypaleniem. 
Konstrukcja i elementy wykończeniowe płyty są w dobrym stanie technicznym. 
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 Ściany komór zbiornika 
 Ściany komór są wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych pokrytych 
wodoszczelną zaprawą cementową zatartą na gładko z wypaleniem oraz powłoką epoksydo-
wą. Występują liczne mikropęknięcia wyprawy cementowej oraz powłoki epoksydowej. Po-
nadto stwierdzono przecieki wody na styku płyt prefabrykowanych oraz na styku płyt ścien-
nych z płytą denną oraz wykwity powodowane przeciekami na powierzchni płyt. Na niektó-
rych żebrach elementów ściennych stwierdzono korozję strzemion spowodowaną zbyt małą 
otuliną. 
Konstrukcja ścian jest w dobrym stanie technicznym. 
 
 Płyta stropowa 
 Płyta stropowa wykonana z prefabrykowanych elementów żelbetowych opartych na 
ścianach dzielących zbiornik na komory i sekcje. 
Ze względu na małą otulinę na większości prefabrykowanych elementów występuje daleko 
posunięta korozja prętów zbrojeniowych (strzemion i prętów głównych płyty międzyżebro-
wej)  powodująca łuszczenie się betonu. Nie stwierdzono natomiast korozji prętów głównych 
żeber. Ponadto w czasie oględzin nie stwierdzono występowania przecieków wód opado-
wych. 
Stan techniczny elementów stropowych określa się jako dostateczny. 
 
5.1.3 Wnioski i zalecenia 
 Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz  analizy warunków pracy konstrukcji  
zbiornika wody stwierdza się: 

 ogólny stan techniczny zbiornika ocenia się jako dobry, 
 uszkodzenia betonu i korozja prętów zbrojeniowych spowodowana jest zbyt małą otu-

liną zbrojenia, 
 mikropęknięcia wyprawy oraz nieszczelności ścian spowodowane są błędami popeł-

nionymi w czasie wykonawstwa, przede wszystkim ze względu na niezachowanie 
wymagań technologicznych.  

 
Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji komór zbiornika należy: 
 

 skuć otulinę zbrojenia w miejscach ognisk korozji, 
 oczyścić powierzchnię metodą strumieniowo – ścierną,    
 wykonać miejscowe naprawy i uzupełnienia w miejscach skorodowanego zbrojenia, 
 uszczelnić istniejące przecieki wody poprzez ściany metodą iniekcji, 
 wykonać nową powłokę wodoszczelną na ścianach z zatarciem na gładko, 
 wykonać powłokę wodoszczelną metodą natrysku na stropie zbiornika. 

 
6. Dane techniczne zbiornika 
 Dane techniczne zbiornika nie ulegają zmianie i wynoszą: 
 
powierzchnia zabudowy     819,00 m2 
powierzchnia użytkowa     342,00 m2 
kubatura zbiornika   2 274,90 m3 
pojemność całkowita    1 642,00 m3 
pojemność użytkowa   1 200,00 m3 
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7. Remont (modernizacja) ścian i stropu  
7.1  Ogólne właściwości materiałów 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu technicznego konstrukcji oraz elemen-
tów wykończeniowych przyjęto następujące materiały: 
 
Zentrifix KMH – warstwa sczepna w systemach naprawczych betonu 
Podstawowe parametry techniczne: 
Gęstość     2,10 kg/dm3  
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 75 min. 
      przy +20o C 60 min. 

przy +30o C 45 min. 
Odstępy czasowe pomiędzy warstwą  
sczepną a naprawczą    lekko wilgotna – „świeża na świeżej” 
Zużycie      1,0 –1,1 g/m2 
 
Nafufill KM 250 – modyfikowana mineralna zaprawa reprofilacyjna 
Podstawowe parametry techniczne: 
Ciężar właściwy suchej zaprawy  1,85 kg/dm3 
Ciężar właściwy świeżej zaprawy  2,08 kg/dm3 
Maksymalne uziarnienie        2 mm 
Wytrzymałość w N/mm2 po 28 dniach: 
na zginanie     8,5 
Skurcz w mm/m po 28 dniach  0,78 
Karbotyzacja po 90 dniach   0 
Dynamiczny moduł E     
po 28 dniach    32 500 N/mm2 
Zużycie     1,8 kg/m2/mm 
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 60 min. 
      przy +20o C 45 min. 

przy +30o C 30 min. 
Warunki obróbki 
temperatura powietrza i podłoża  > 5o C 
Minimalna grubość warstwy w 1 etapie 
nanoszenia     6 mm 
Maksymalna grubość warstwy na 1 etap 25 mm 
Maksymalna łączna grubość warstw  100 mm 
 
MC – RIM F – modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka mineralna 
Podstawowe parametry techniczne: 
Gęstość     2,04 kg/dm3  
Wytrzymałość na zginanie      9 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie    55 MPa 
Przepuszczalność wody pod 
zwiększonym ciśnieniem w czasie  
72 godzin     0,3 MPa 
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej    2 m 
Skurcz liniowy po 28 dniach   -   
Grubość warstwy    min. 2 mm, max 5 mm w jednym procesie    
                                                                       technologicznym 
    max całkowita grubość warstwy 5 mm 
Zużycie    proszek 1,73 kg/m2/mm warstwy 
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    komponent 0,12 kg/m2/mm warstwy 
Minimalna temperatura aplikacji  nie mniej niż + 5o C 
Maksymalna temperatura aplikacji  nie wyższa niż + 30o C 
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 45 min. 
      przy +20o C 30 min. 

przy +30o C 25 min. 
 
UWAGA: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach takich samych   
                  lub lepszych. Decydujące znaczenie ma: nasiąkliwość , opór dyfuzyjny dla   
                  pary wodnej, skurcz liniowy, przepuszczalność wody pod ciśnieniem,  
                  odporność na ścieranie, elastyczność, przyczepność do podłoża,  
                  wydłużenie względne. 
 
7.2 Opis zakresu robót remontowych 

a. Roboty przygotowawcze 
 Roboty przygotowawcze obejmują: 
 zabezpieczenie płyty dennej folią budowlaną i płytami pilśniowymi przed uszkodzeniem 

zbrudzeniem materiałami stosowanymi do naprawy ścian i stropu zbiornika, 
 zatkanie spustów w celu uniemożliwienia zamulenia rur spustowych materiałem z hydro-

piaskowania, 
 montaż modułowego rusztowania rurowego (o gabarytach poszczególnych elementów 

pozwalających na transport przez włazy śr. 60 cm) , 
 trwałe oznaczenie miejsc przecieków i sączeń wody.  
 

b. Roboty naprawcze na stropie komór 
 Zakres robót naprawczych płyty stropowej obejmuje: 
 skucie obluźnionych i zanieczyszczonych chemicznie części betonu oraz w tych miej-

scach pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia, 
 oczyszczenie metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie) powierzchni płyty stropowej 

(wytrzymałość betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości 
średniej  ≥ 1,5 MPa) oraz odsłoniętego zbrojenia z rdzy do stopnia czystości Sa2 1/2 wg 
PN – ISO 8501-1, 

 zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 2 x Zentrfix KMH, 
 naniesienie warstwy sczepnej 1 x Zentrfix KMH (pomost łączący) na powierzchnię beto-

nu w miejscach reprofilacji, 
 naniesienie „świeże na świeże” metodą obróbki ręcznej na aktywną pod względem skleje-

nia warstwę sczepną – zaprawę naprawczą Nafufill KM250 przestrzegając dla tej zaprawy 
następującego zakresu grubości: 
 minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm, 
 maksymalna grubość warstwy na 1 etap: 25 mm, 
 maksymalna łączna grubość warstwy: 100 mm, 

 naniesienie na całą powierzchnię stropu metodą natrysku materiału wodoszczelnego MC – 
RIM F o grubości 3 mm. Materiał można również nakładać ręcznie z zatarciem na gładko.
  

 
c. Roboty na ścianach komór 

Zakres robot obejmuje: 
 skucie obluźnionych i zanieczyszczonych chemicznie części betonu oraz w tych miej-

scach pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia, 
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 oczyszczenie metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie) powierzchni ścian (wytrzy-
małość betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej  
≥ 1,5 MPa) oraz odsłoniętego zbrojenia z rdzy do stopnia czystości Sa2 1/2 wg PN – ISO 
8501-1, 

 zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 2 x Zentrfix KMH, 
 zlikwidowanie przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej ciśnieniowej przy użyciu żywicy 

poliuretanowej MC – Injekt 2300 NV. Przed przystąpieniem do iniekcji zamknąć rozkute i 
oczyszczone rysy szybkotwardniejącą zaprawą pęczniejącą Ombran W. Iniekcję prowa-
dzić przy pomocy pakerów rozporowych z zaworem zwrotnym wg schematu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45° 
  1   2  3 

 D 

 
 
 naniesienie warstwy sczepnej 1 x Zentrfix KMH (pomost łączący) na powierzchnię beto-

nu w miejscach reprofilacji, 
 naniesienie „świeże na świeże” metodą obróbki ręcznej na aktywną pod względem skleje-

nia warstwę sczepną – zaprawę naprawczą Nafufill KM250 przestrzegając dla tej zaprawy 
następującego zakresu grubości: 
 minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm, 
 maksymalna grubość warstwy na 1 etap: 25 mm, 
 maksymalna łączna grubość warstwy: 100 mm, 

 naniesienie na całą powierzchnię ścian prefabrykowanych ręcznie z zatarciem na gładko 
packami stalowymi materiału wodoszczelnego MC – RIM F (materiał w bezpośredni kon-
takcie z wodą) o grubości 4 mm .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zamknięcie rysy: OMBRAN W 
2. Paker iniekcyjny  13 
3. Iniekcja uszczelniająca: MC-Injekt 2300 NV 


