
OPIS     TECHNICZNY  

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

− zlecenie inwestora

− uzgodnienia międzybranżowe

− warunki techniczne 

− mapa do celów projektowych w skali 1:1000

   - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                 - uzgodnienie Zud,

− obowiązujące przepisy prawne i normy:

• Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane,  z  późniejszymi  zmianami. 

(Dz.U.Nr 156/2006, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72/2001, poz.747, z późniejszymi zmianami.) 

• Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne  (Dz.U.Nr  115/2001,  poz.1229,  

z późniejszymi zmianami.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 147/2002, 

poz.1229, z późniejszymi zmianami.) 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  stycznia  2002r.  w  sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8/2002, poz.70) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.Nr 121/2003, poz.1139),

•  PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. ,

• PN-EN  805:  2002  Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów 

zewnętrznych i ich części składowych ,

•  PN-B-06050:1999 Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogólne,

• PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

• Wymagania techniczne COBRTI Instal,  Warunki techniczne wykonania i odbioru 



sieci wodociągowej,

− katalogi producentów.

2. Cel i zakres opracowania

Celem  niniejszego  opracowania  jest  zaprojektowanie  przebudowy  sieci 

wodociągowej   i  infrastrukturą  towarzyszącą  dla  miejscowości  Dziećmarów  w  gminie 

Baborów.  Istniejąca sieć  ( rok budowy 1939 ) z powodu starzenia się materiałów oraz 

użytkowania jest w złym stanie technicznym.  Podczas długoletniej eksploatacji , przekrój 

poprzeczny  przewodów  wodociągowych  uległ  znacznemu  zmniejszeniu  (osady),  

co powoduje brak możliwości dostarczania wody  o odpowiednim ciśnieniu i wydajności  

do poszczególnych odbiorców. 

Zakres opracowania obejmuje: 

− projekt sieci  wodociągowej wraz z uzbrojeniem,

3. Istniejące zagospodarowanie terenu i  infrastruktura podziemna

Wzdłuż  ulic  występuje  zabudowa  mieszkaniowo  –  gospodarcza.  Ulice  mają 

nawierzchnię asfaltową, żużlową oraz gruntową.

Projektowana  sieć  przebiegać  będzie  przez  następujące  działki: 

53,215/3,215/4,253/1,253/2,464,292,129,193,203,215/2,233,291,302,413,244.

Trasę  sieci  wodociągowej  zaprojektowano  w  pasie  dróg  powiatowych  oraz 

gminnych.  Inwestycja  będzie  wykonywana  jednocześnie  z  budową kanalizacji  sanitarnej 

(odrębne opracowanie).  Po wykonaniu wszystkich robót  należy  przywrócić nawierzchnię 

dróg do stanu pierwotnego (odrębne opracowanie)

Na terenie miejscowości występuje następująca infrastruktura:

− sieć wodociągowa

−       sieć telekomunikacyjna

−       sieć energetyczna



4. Opis rozwiązań technicznych

           Zaprojektowano sieć z materiału  PE SDR 11 PE 100.  Przewody łączyć za pomocą 

zgrzewania doczołowego. Dopuszcza się stosowanie kształtek elektrooporowych.

          Miejsce włączenia nowego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej wychodzącej  

z  wieży  ciśnień,  zaprojektować w pasie  drogowym. Wpięcia  dokonać za pomocą  trójnika oraz 

zasuwy kołnierzowej która jest wykonana z żeliwa sferoidalnego, emaliowana lub epoksydowaną 

wewnątrz i zewnątrz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną,

               Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni 

łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, rozgrzaną do wymaganej temperatury, a następnie 

po odsunięciu od płyty - wzajemnym połączeniu ich ze sobą przy odpowiedniej sile docisku. 

Chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie 

poprzez np. polewanie wodą, wentylowanie itp. Metodę zgrzewania doczołowego stosuje się 

do łączenia rur i kształtek polietylenowych o takiej samej średnicy i grubości ścianki na końcach 

łączonych elementów. Różnica wskaźnika szybkości płynięcia MFR łączonych elementów ma 

mniejsze znaczenie. Istotne znaczenie ma fakt, iż wyroby o tej samej geometrii (SDR), wykonane 

z polietylenów różnych klas, mają inną wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne. 

Miejsce wykonywania zgrzewów należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 

otoczenia tj. wiatrem, zbyt niską temperaturą, zapyleniem, itp. W takiej sytuacji, należy podjąć 

adekwatne środki zaradcze np. zgrzewać pod namiotem, podnieść temperaturę miejsca pracy 

za pomocą nagrzewnicy itp. Zgrzewania doczołowego nie powinno wykonywać się w temperaturze 

ujemnej, jak również w czasie mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. Przy zapewnieniu 

odpowiednich warunków w pobliżu zgrzewarki, prace mogą być prowadzone niezależnie 

od pogody. W celu uniknięcia przeciągów wewnątrz rur i nadmiernego schłodzenia zgrzewanych 

elementów, oba odległe końce należy zaślepić. Końcówki elementów przeznaczonych 

do zgrzewania czołowego powinny być umocowane w zgrzewarce współosiowo, z zapewnieniem 

możliwości wzdłużnego przemieszczania jednego z elementów. Bezpośrednio przed zgrzewaniem 

końcówki powinny być obcięte lub zeskrawane w celu usunięcia warstwy utlenionej.

               Dla zapewnienia właściwej jakości zgrzewów, należy zwrócić szczególną uwagę 

na czystość narzędzi, a w szczególności płyty grzejnej. W tym celu należy używać płynu 

czyszczącego rozpuszczającego tłuszcze, wiążącego wilgoć i szybko odparowującego oraz nie 

używanego, czystego, chłonnego i niepylącego papieru. Końce łączonych elementów powinny być 

oczyszczone również w sąsiedztwie strefy zgrzewania na długości, co najmniej 10 cm, aby 

zanieczyszczenia nie dostały się na powierzchnię styku podczas wykonywania czynności 

technologicznych. Powierzchnie czołowe łączonych elementów należy obrabiać bezpośrednio przed 



ich zgrzewaniem. W przypadku zanieczyszczenia splanowanych powierzchni czołowych, 

wystarczające jest oczyszczenie papierem nasączonym płynem czyszczącym. 

                  Na przewodach wodociągowych należy stosować hydranty podziemne  o średnicy 

DN 80 mm, z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zamknięciem,

na ciśnienie PN10 (1,0 MPa) , montowane wraz z zasuwą odcinającą.

Hydranty  rozmieszczono wg następujących zasad:

· w odległościach do 150 m,

· w najwyższych i najniższych punktach przewodów wodociągowych (równoczesna funkcja

odpowietrzania i odwodnienia),

· na końcówce przewodu, 

        Hydranty wraz z zasuwą odcinającą zaprojektowano na odgałęzieniach oraz na końcówkach 

sieci. Włączenie hydrantów do przewodów wodociągowych projektuje się  poprzez:

- trójnik ,

- kolano (końcówka sieci). 

         Zasuwa odcinająca powinna znajdować się min.1m od kolumny hydrantowej.

Średnice sieci  spełnia wymagania p.poż i jest   zgodna z aktualnym Rozporządzeniem  MSWiA 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

         Na przewodach wodociągowych należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe,

z  miękkim zamknięciem,  z  żeliwa  sferoidalnego  na  ciśnienie  PN10  (1,0MPa) emaliowana  lub 

epoksydowaną wewnątrz i zewnątrz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Wrzeciono zasuw 

powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) 

całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM.

     Sieć oznakować nadziemnymi tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

     Trasę sieci należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości minimum 

400 mm, z zatopioną wkładką metalową. Prowadzoną 50 cm ponad wierzch rury.

5. Próba szczelności

Wymagania i badania przy odbiorze wodociągu określone są w normie PN-EN 805. 

Szczelność wodociągu należy przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w załączniku 

A.27 do nor my PN-EN 805, którego treść przedstawiono poniżej.

Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną, zawierającą okres 

relaksacji, połączoną z nią próbę spadku ciśnienia i zasadniczą próbę szczelności.

Faza     wstępna  

Pomyślne zakończenie fazy wstępnej jest warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia 

zasadniczej próby szczelności. Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków 



początkowych testowanego układu, które zależą od ciśnienia,czasu i temperatury. Należy 

unikać wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej próby szczelności. 

W związku z tym wstępną próbę szczelności należy przeprowadzić następująco:

-po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia 

atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu,

aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć 

rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem;

-po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż10 minut) i w sposób ciągły 

podnieść ciśnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ciśnienie próbne;

najczęściej STP = 1,5 x PN). Utrzymywać ciśnienie STP przez 30 minut przez 

dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy 

przeprowadzić  wzrokową inspekcję rurociągu, aby zidentyfikować ewentualne 

nieszczelności;

-przez okres 1 godziny nie pompować wody, pozwalając badanemu odcinkowi na 

rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania;

- na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. W przypadku 

pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową. Jeżeli 

ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie 

wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia 

zapewnić właściwe warunki testu (przyczyną może być np. zmiana temperatury, istnienie 

nieszczelności). Ponowne przeprowadzenie próby możliwe jest po co najmniej 

60-minutowym okresie relaksacji.

Zintegrowana próba spadku ciśnienia

Prawidłowa  ocena  zasadniczej  próby  szczelności  jest  możliwa  pod  warunkiem 

odpowiednio niskiej zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z tym 

należy:

• w końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Δp = 10-15% 

STP poprzez upuszczenie  wody  z badanego odcinka,dokładnie  zmierzyć  objętość 

upuszczonej wody ΔV,

• obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax według poniższego wzoru i sprawdzić, 

czy upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza, wartości dopuszczalnej Δvmax.

ΔVmax = 1,2 x V x Δp x (1/Ew +D/e x Er)

gdzie:

ΔVmax – dopuszczalny ubytek wody [litry]

V – objętość testowanego odcinka [litry]



Δp – zmierzony spadek ciśnienia [kPa]

EW – współczynnik ściśliwości wody [kPa] (należy przyjąć wartość

2,06 x 106 kPa)

D – wewnętrzna średnica rurociągu [m]

e – grubość ścianki rurociągu [m]

ER – moduł Younga materiału rury na kierunku obwodowym

[kPa] (należy przyjąć wartość 8 x 105 kPa)

1,2 – współczynnik poprawkowy dla zasadniczej próby szczelności

(uwzględniający zawartość powietrza)

Dla właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników istotne jest zastosowanie odpowiedniej 

wartości  ER  oraz  uwzględnianie  zmian  temperatury  i  czasu  przeprowadzania  próby 

szczelności.

Szczególnie w przypadku badania  rurociągu o małych średnicach i  krótkich odcinków  

Δp i ΔV winny być mierzone tak dokładnie, jak to tylko możliwe.

Zasadnicza     próba     szczelności  

Lepkosprężyste pełzanie materiału rury pod wpływem naprężeń wywołanych 

ciśnieniem próbnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ciśnienia. Nagły 

spadek ciśnienia  wewnętrznego prowadzi do kurczenia się rurociągu. Należy przez okres 

30 minut (zasadnicza próba szczelności) obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia 

wewnętrznego wywołany  tym kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności 

można uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową 

i w ciągu 30 minut, co jest zazwyczaj  wystarczająco długim okresem czasu, aby uzyskać 

odpowiednio dokładne określenie szczelności, nie wykazuje spadku. Jeżeli w tym czasie 

krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką nieszczelności badanego 

odcinka. W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć 

do 90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa 

względem maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury. Jeżeli 

ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy  uznać za negatywny. Zaleca się 

sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną połączeń 

zgrzewanych. Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia  instalacji 

i powtórzyć całą próbę. Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest 

dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie 

z 60-minutowym okresem relaksacji w fazie wstępnej.



6.   Dezynfekcja wodociągu

           

Projektowany  wodociąg, przed oddaniem do użytkowania przez odbiorców wody do 

picia, powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą przy możliwie dużych prędkościach 

przepływu w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Po dokładnym przepłukaniu 

wodą rurociąg należy poddać dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-

EN  wodą chlorowaną (chlor gazowy Cl2) lub wodą z rozpuszczonymi związkami chloru 

(podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l. 

Nie wolno dopuścić, ażeby woda ze środkami do dezynfekcji przedostała się do 

użytkowanej już sieci wodociągowej. Czas dezynfekcji związkami chloru lub sodu powinien 

trwać 24 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgody użytkownika dezynfekcję można 

przeprowadzić łącznie z próbą ciśnieniową. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, 

rurociąg należy ponownie dwukrotnie przepłukać wodą uzdatnioną. Po upływie 48 godzin 

od przeprowadzenia dezynfekcji należy pobrać próbki wody z rurociągu i dokonać badań 

bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno być dokonane przez stację sanitarno-

epidemiologiczną.

7.   Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:

• zapoznać się z warunkami podanymi w protokole ZUD.

• ustalić wstępne położenie przewodów na podstawie planów syt.-wys. 

• zawiadomić użytkowników istniejących sieci o planowanym terminie  przystąpienia 

do robót

• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej  infrastruktury 

podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem  środków ostrożności 

odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodociągowej projektuje się wykonać mechanicznie (95% robót) 

i ręcznie (5%).

Podstawą wykonania robót ziemnych są normy:

• PN-B-10736:1999r „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

• PN-B-10725:1997 r. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład.

Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 4÷5 m - wykopy 



mechaniczne  szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część wykopu 

(do gł. 1,5 m) – szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości < 1,0 m wykopy 

o ścianach pionowych.

W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem, z ciągami drenarskimi, 

z budynkami, drzewami i innymi obiektami wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m bez 

umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem. Przy zbliżeniu do drzew 

wykop ręczny bez naruszenia bryły korzeniowej.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, 

z obowiązującymi przepisami BHP i normami. Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych 

warunków gruntowo –  wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi 

oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliżu wykopów. W gruntach 

sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z wykopów, takie 

jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma 

wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z wykopu i przywieźć 

do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające 

się do ponownego wbudowania w wykop należy wywieźć. W ich miejsce należy wbudować 

piasek. Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie 

po zakończeniu robót rozplantować ręcznie. Przy prowadzeniu robót ziemnych należy 

zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń do istniejących budynków, obiektów, 

drzew itp.

Zasypanie wykopu- wymiana gruntu

 Rury układać w wykopie  na podsypce gr. 15 cm i obsypce właściwej  piaskowej 

o grubości 20 cm. Ponieważ rurociągi są prowadzone w pasie drogowym zasypkę należy 

również wykonać z piasku lub pospółki (wymiana gruntu).

Zagęszczenie powinno przebiegać  warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa  

ta  ma  największe  znaczenie  dla  wytrzymałości  przewodu,  dlatego  nie  wolno  dopuścić  

do  wystąpienia  pustych  przestrzeni  szczególnie  w  dolnej  części  rury,  a  zagęszczenie 

powinno  być  nie  mniejsze  niż 85  %  zmodyfikowanej  próby  Proctora.  Wska  ź  nik   

zag  ę  szczenia ls tej warstwy nie mo  ż  e by  ć   ni  żs  zy niż     to wynika z lokalizacji warstwy, typu   

konstrukcji  ziemnej  oraz kategorii  ruchu. Zasypka  winna  być  wznoszona  równomiernie. 

Grunt  należy  zagęszczać  niezwłocznie  po  wbudowaniu,  warstwami,  o  grubości 

dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach 

~2%. Niedopuszczalne  jest  układanie  gruntów w stanie  upłynnionym. Dopuszczalne jest 

stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia 

przewodu,istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.



 Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania 

warstw  leżących  do  1,0  m  powyżej  wierzchu  przewodu  należy  używać  tylko  sprzętu 

lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po  osiągnięciu  właściwych  parametrów  zagęszczenia  warstwy  można  przystąpić  do 

układania  kolejnej  warstwy.  Ocenę  zagęszczenia  dokonywać  na  podstawie  wskaźnika 

zagęszczenia Is.

Wszystkie  domiary  projektowanej  sieci  wodociągowej  do  istniejącego 

uzbrojenia  podano  orientacyjnie.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wodociągu 

należy  wykonać  wykopy  poprzeczne,  w  celu  dokładnego  usytuowania  istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, a następnie przystąpić do wykonywania robót.

Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna 

wykopu pompą spalinową lub elektryczną.

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz bezpieczeństwa 

prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą 

się w pobliżu wykopów.

Na czas trwania robót wokół dróg ustawić tablice i znaki.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni należy przyjąć w dostosowaniu do istniejącej 

nawierzchni.

Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki należy odtworzyć co najmniej do stanu 

istniejącego.

      Opracowała:

mgr inż. Bożena Herzig


