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CZĘŚĆ OPISOWA 
PROJEKTU BUDOWLANEGO  

PRZEŁOZENIA SIECI WODOCI ĄGOWEJ 
 

1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU Z 
OMÓWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN. 

 
Wodociąg Dn 160 biegnie lewą stroną pasa przydrożnego drogi powiatowej  z Magnuszowic 
w kierunku Magnuszowiczek. Na przedmiotowym odcinku przebudowy znajduje się hydrant 
naziemny Dn80 i przyłącze do budynku mieszkalnego nr 71. Ze względu na kolizję z 
projektowanym rowem przydrożnym odwadniającym korpus drogi powiatowej, konieczne 
jest przełożenie wodociągu Dn 160 po nowej trasie na odcinku 210,25 m. 
 

2. PROJEKTOWANY WODOCI ĄG  
 
Projektuje się wpięcie projektowanego rurociągu PEØ 160 do istniejącej sieci PVC Dn 160 na 
działce nr 97/1, a następnie przeprowadzenie go w kierunku pobocza drogi powiatowej, i na 
odcinku 27,4 m poboczem drogi, z przejściem  pod projektowanym rowem przydrożnym. 
Pozostała część trasy przebiegać będzie terenem wzdłuż rowu przydrożnego i po przejściu 
pod rowem melioracyjnym zostanie włączona ponownie do sieci istniejącej. 

 
2.1 Rurociąg.  

 
Projektowane są rury przewodowe: 

•  projektowana sieć PE100 SDR17 PN10 Dn160 łączona poprzez zgrzewanie 
doczołowe, a przy węzłach za pomocą kształtek elektrooporowych. 

• przebudowane przyłącze do budynku nr 71 z rur PE Dn32  PE100 SDR17 PN10. 
Włączenie do sieci głównej za pomocą trójnika siodłowego zgrzewanego 
elektrooporowo lub obejmy żeliwnej do rur PEi PCV wraz z zasuwą odcinającą typu 
długiego. 

 
2.2 Ochrona p. poż 

 
Ochronę p. poż. na projektowanej sieci wodociągowej stanowi hydrant naziemny Dn 80. Ze 
względu na projektowaną nową trasę sieci wodociągowej, należy zainstalować nowy hydrant, 
który znajdzie się w bliższej odległości zabudowań mieszkalnych, w pasie zieleni za 
poboczem drogi. Projektowany jest hydrant Dn 80 o wydajności 5 l/s z zasuwą Dn 80 w 
odległości 1,0 m od hydrantu. Projektuje się zasuwę z wolnym przelotem 
miękkouszczelnioną. Zasuwę wyposażyć w trzpień w obudowie teleskopowej. i umieścić w 
żeliwnej skrzynce ulicznej. Skrzynkę należy osadzić w gotowym elemencie betonowym o 
wymiarach  0,5x0,5m.  
 

2.3 Opis przebudowywanej sieci wodociągowej 
Przebudowywana jest sieć Dn160. Na odcinku projektowanej modernizacji drogi wpięcie do 
istniejącej sieci projektuje się z zastosowaniem zasuwy kołnierzowej odcinającej Dn 150 z 
wolnym przelotem, miękko uszczelniającą. Zasuwę wyposażyć w trzpień w obudowie 
teleskopowej  i skrzynkę uliczna dużą. Skrzynkę ustawić na fundamencie z bloczków lub płyt 
betonowych i umocnić prefabrykowana płytą betonową. Włączenie do istniejącego rurociągu 
od strony Magnuszowiczek znajduje się na terenie pola ornego. Nie projektuje się w tym 
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miejscu zasuwy odcinającej, ze względu na duże prawdopodobieństwo jej uszkodzenia w 
trakcie prowadzenia prac polowych. 

 
2.3.1 Planowana nowa trasa wodociągu 

Nową trasę wodociągu przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu i na profilu 
podłużnym.  
 

2.3.2 Układanie przewodów 
Projektuje się ułożenie przewodów na głębokości ok. 1,5 m licząc od terenu do osi przewodu 
na 10 cm podsypce.  
 

2.3.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 
Na badanym terenie występują złożone warunki gruntowo-wodne. Na taką ocenę wpłynęła 
obecność gruntów rodzimych spoistych (gliny piaszczyste), gruntów niespoistych (piaski 
średnioziarniste). Wody gruntowe na poziomie poniżej 1,6 m ppt jednak ze względu na 
położenie wodociągu na potencjalnych terenach zalewowych jest duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia konieczności pompowania wody z wykopów. 
 

2.3.4 Podsypka i obsypka piaskowa rurociągów 
Rurociąg PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10-15cm a po ułożeniu 
obsypać warstwą piasku 30cm ponad wierzch rurociągu. Grunt zasypowy powinien być 
zbliżony składem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora 
nadzoru jako bezpośrednie podłoże dla rurociągu. Ochronna warstwa zasypowa jak i 
podsypka powinny być odpowiednio zagęszczone.  
Zabrania się stosowania do zasypek z gruntów wysadziowych. 
Trasę rurociągu należy oznakować taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką 
metalową, ułożoną 20 cm nad przewodem. 
 

2.3.5 Przejścia pod rowami 
Przejście pod rowami należy wykonać w rurze ochronnej o średnicy Dn225, na głębokościach 
i długościach podanych w części graficznej projektu. Przejścia zaprojektowano metoda 
przekopów. 
 

2.3.6 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
Wodociąg przecina projektowaną kanalizację deszczową. Na trasie wodociągu brak 
zinwentaryzowanych innych sieci podziemnych. 
W miejscach, gdzie istnieje już uzbrojenie terenu, należy je zlokalizować przekopami 
prowadzonymi ręcznie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Odkrywek należy dokonać w 
obecności przedstawicieli właścicieli tego uzbrojenia. 
 

2.3.7 Bloki oporowe i podporowe 
Stosowanie bloków podporowych w budowie rurociągów PE ogranicza się do stosowania 
przy „mieszanych zestawach materiałowych” więc przy zasuwach żeliwnych, hydrantach 
żeliwnych, króćcach oraz trójnikach kołnierzowych `żeliwnych. Wymiary bloków podano w 
normie BN-81/9192-05. 
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2.3.8 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów 

Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić należy 
zgodnie z wymaganiami PN-B-I0725/1997, lecz zaleca się stosować normę europejską 
EN805: 1996, która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i PE. Polska 
norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCV i PE. 
Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności rur, a przede wszystkim złącz 
rurociągu. Próbe szczelności sieci wodociągowej wykonać na ciśnienie pp=2pr (pp-ciśnienie 
próbne, pr- ciśnienie robocze) lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa. Przez 30 min. ciśnienie nie 
może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Próbę przeprowadzić po ułożeniu przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Wymagania odnośnie szczelności rurociągu zgodnie z PN-B-10725:1999. 
 
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą 
wodą, a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza się 
rezygnację z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że 
woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporządzeniem RMZ z 04.09.200r. (Dz.U. 
nr 82/00 poz. 937) w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na 
potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody 
przez organy Inspekcji Sanitarnej. 
 

2.3.9 Oznakowanie armatury 
Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować tabliczkami zgodnie z normą 
PN – 86/B-09700. Ze względu na brak trwałych obiektów na trasie rurociągu tabliczki 
umieścić na słupkach stalowych w odległości max. 25 m od oznakowanego uzbrojenia. 
Tabliczki do oznakowania winny być emaliowane i wypalane.  
Oznakowanie trasy rurociągów taśma koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładka 
metaliczną, ułożoną na wysokości 30 cm nad rurociągiem. 
 
Stosować się do zasad określonych w warunkach wydanych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. 


