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1. PODSTAWOWE  WIELKOŚCI

---------------------------------------------

 

Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję :

a) długość wodociągu HDPE φ 125 x 11,4 mm PE – 669,0 m

b) urządzenia na wodociągu: 

-     zasuwy odcinające φ 100 mm z zabudowa i skrzynką uliczną do zasuw – 4 kpl.

-     hydranty φ 80 mm – podziemne z zasuwą odcinającą – 5 kpl. 

-    bloki oporowe na załamaniach – 2 szt.

-    bloki oporowe na rozgałęzieniach – 2 szt.

-    rura przewiertowa φ 219 x 5,0 mm stal -  2 szt, L całkowite – 19,0 m.

c) przyłącze wodociągowe φ 40 x 3,7 PE długości 5,0 m, zakończone studzienką 

    wodomierzowo-czerpalną φ 1,0 m (na działkę Nr 30/6) – 1 kpl.

 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA

----------------------------------------------

 

           Podstawę formalną opracowania stanowi umowa Nr 4/09, spisana z Gminą Popów w 
dniu 08.06.2009r.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- warunki techniczne projektowania, wydane przez Urząd Gminy Popów pismem znak 
In.7033/48/09 z dnia 08.09.2009 r.  

- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, wydaną przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cz-wie dnia 02.05.2009 r. (Nr 212-36/09),

- ustalenia ze Zleceniodawcą,

-  decyzję  Nr  7331/42/09  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  z  dnia 
01.12.2009r.



- projekt budowlany „Kanalizacja sanitarna Popów Parcele-Dębie” opracowany przez ZUPW 
  

  „GLOSAN” w 2006 r.

-  uzgodnienia  z  właścicielami  działek  trasy wodociągu i  kanału,  spisane w formie  umów 
(będące   

   w posiadaniu Urzędu Gminy)

- punkty wysokościowe na trasie projektowanego uzbrojenia, podane przez geodetę,

- wizję lokalną w terenie,

-  wstępne  uzgodnienia  projektowanego  rozwiązania  z  przedstawicielem  Urzędu  Gminy 
Popów,  

- „Instrukcję projektowania, wykonawstwa i odbioru instalacji rurociągowych z PCW i PE”, 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod.-kan.”,

- rozporządzenia i zarządzenia, normy państwowe i branżowe oraz katalogi.

 

3. OPIS  OGÓLNY

-------------------------

 

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:

- rozbudowę (przedłużenie) istniejącego wodociągu celem stworzenia pierścienia,   

   umożliwiającego przesyłanie wody do m-ci Dębie w przypadku awarii istniejącego 
wodociągu 

   zlokalizowanego przy zabudowaniach w Popowie-Parcela, usytuowanych w znacznej 

   odległości od drogi wojewódzkiej,

 

Przedłużenie wodociągu umożliwiać będzie zasilanie w wodę do celów bytowo-
gospodarczych przyległych działek oraz dalszą jego rozbudowę (w przypadku zaistnienia 
takich potrzeb).



Na trasie projektowanego wodociągu przebiega kabel energetyczny niskiego napięcia w rurze 
osłonowej oraz kabel teletechniczny. Innego uzbrojenia brak.

Na profilu podłużnym wysokościowego usytuowania wodociągu, przedstawiono również 
schematy poszczególnych węzłów. Wodociąg, oprócz zasilania posesji w wodę do celów 
bytowo-gospodarczych, będzie również dostarczał wodę do celów p.poż, do czego będą 
służyły projektowane hydranty. Jednocześnie hydrant na zakończeniu wodociągu 
wykorzystany będzie do odwodnienia wodociągu.

4. OPIS  TECHNICZNY

--------------------------------

4.1.1. WODOCIĄG

-------------------------

Wodociąg zaprojektowano z rur i kształtek średnicy φ 125 x 11,4 mm HDPE – 100 

(SDR 11) łączonych zgrzewaniem czołowym. Węzły na sieci zaprojektowano z kształtek 
żeliwnych ciśnieniowych do połączeń sztywnych wg PN-84/H-74101, łączonych na kołnierz 
przy użyciu śrub zabezpieczonych przed korozją np. ocynkowanych. 

Do połączenia z istniejącymi wodociągami zastosowano trójniki żeliwne kołnierzowe oraz 
tuleje kołnierzowe z końcówką PE do zgrzewania, a także odpowiednie kształtki PCW (w 
miejscu wcinki w istniejący wodociąg).

Wszystkie połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne 
malowanie lepikiem na gorąco. Połączenie elementów żeliwnych z PE za pomocą tulei 
kołnierzowej z końcówką PE do zgrzewania i uszczelką płaską.

Na załamaniu wodociągu przewidziano bloki oporowe, zaznaczone na rysunku schematów 
węzłów (rys. Nr 3), które należy wykonać z betonu B-15 z zabezpieczeniem asfaltozą, 

o wymiarach jak na załączonym rysunku.

Zasuwy sieciowe, zgodnie z instrukcją wykonania sieci z rur PE, należy posadowić na 
podparciu, wykonanym z betonu B-15. Odpowietrzenie i odwodnienie projektowanego 
wodociągu umożliwiać będą hydranty p..pożarowe podziemne średnicy 80 mm, 
zlokalizowane w odległości do 150 m od siebie lub od istniejących hydrantów. Ostatni 
hydrant wykorzystany będzie również do płukania projektowanego wodociągu.

Na odgałęzieniach wodociągów oraz w miejscu połączenia z istniejącymi wodociągami, a 
także na odgałęzieniu do hydrantów przewidziano zasuwy kołnierzowe produkcji np. JAFAR 
Jasło, zaopatrzone w typowe obudowy tego samego producenta.



Odwodnienie wodociągu – poprzez hydrant najniżej posadowiony. Armatura na sieci (hydrant 
z zasuwą) powinna być oznaczona typowymi tabliczkami, umieszczonymi na trwałych 
elementach zagospodarowania terenu lub na specjalnych słupkach.

Przekroczenia pasa drogi wojewódzkiej – przewiertem (bez naruszania nawierzchni), 

z zastosowaniem stalowej rury przewiertowej φ 219x5.0 mm wg. PN/H-74244 długości min. 

16 m, zabezpieczonej fabrycznie typu WM-ZM. W czasie przeciągania rury przewodowej, 
należy nałożyć na nie płozy typu „B” wysokości 24 mm (w odstępach co 1,5 m oraz 0,5 m 

od początku i końca rury przewiertowej), a końce rury uszczelnić manszetami z elastomeru  

z nierdzewnymi opaskami zaciskowymi.

Przekroczenie terenu zalesionego (dz. Nr 30/6) – metodą bezwykopową j. przeciskiem 
sterowanym, przy użyciu jako rury przewiertowej rury PE 100 TS φ125 x 11,4 mm.

4.1.2. WYTYCZNE  WYKONAWSTWA  ROBÓT

------------------------------------------------------------------

 Wodociąg zaprojektowano średnio na głębokości 1.65 m od terenu do osi rury. 
Dokładne głębokości przedstawiono na profilu podłużnym (rys. Nr 3). Zasypka wodociągu 
winna być wykonana do wysokości 30 cm nad górną powierzchnię rury – piaskiem, bez 
kamieni i gruzu, ubijanym warstwami ubijakami drewnianymi. 

Powyżej - zasyp gruntem rodzimym, ubijanym warstwami grubości 20 - 30 cm.

Nad obsypką, w osi wodociągu należy ułożyć taśmę metalizującą, umożliwiającą w 
przyszłości lokalizację wodociągu.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN- B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. Sieć wodociągową po ułożeniu należy przepłukać strumieniem wody o 
szybkości 1.5 m/s, a następnie poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1.0 MPa. Płukanie 
przewodu należy prowadzić do czasu stwierdzenia całkowitego usunięcia zanieczyszczeń 
mechanicznych i uzyskania na wypływie czystej wody. Płukanie należy prowadzić od węzła 
W0 do węzła W5. 

Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji, należy przeprowadzić dezynfekcję 3% 
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana 
powinna być usunięta przez doprowadzenie czystej wody i przepłukanie przewodów. 



Po dezynfekcji i płukaniu, wodę należy poddać analizie bakteriologicznej i w przypadku 
pozytywnych wyników, wodociąg może być przekazany do eksploatacji. Płukanie i 
dezynfekcję przeprowadzać po zasypaniu rurociągu.

Wykonanie wodociągu zgodnie z załączonymi rysunkami i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod.-kan.” oraz instrukcją wykonywania zewnętrznych 
przewodów wodociągowych z PE. W niniejszym projekcie przyjęto asortyment rur i kształtek 

z PE w oparciu o dane producenta tj. Wavin w Buku.

W trakcie postępowania odbiorowego konieczne będzie przedstawienie protokołów   z 
poszczególnych zgrzewów rur polietylenowych.

Zgodnie ustaleniami Inwestora, przyłącze wodomierzowe φ 40 x 3,7 PE długości 5,0 m, 
zakończone studzienką wodomierzowo-czerpalną na działce Nr 30/6, zostało zaprojektowane 
oddzielnie, jednak jego realizacja wchodzi w zakres istniejącego projektu.

 

4.1.3. ZESTAWIENIE  ARMATURY  I  KSZTAŁTEK

------------------------------------------------------------------------

L.p.                                      Wyszczególnienie  Ilość szt.
   1 Trójnik żel. kołnierzowy T -100/100        2
   2 Zasuwa żel. kołnierzowa  φ 100 mm typ 002 z obudową i skrzynką uliczną do 

zasuw
       4

3 Króciec żeliwny jednokołnierzowy F-W-100 3
4 Złączka dwukielichowa Z-W-110 3
5 Kołnierz żeliwny φ 100 z końcówką PE do zgrzewania 8

   6 Trójnik żel. kołnierzowy T -100/80 5
7 Zasuwa jak poz. 2 lecz φ 80 mm 5
8 Króciec żel. kołnierzowy FF -80 L = 300 mm 5
9 Kolano żel. kołnierzowe ze stopką N-80 5
10 Hydrant żeliwny φ 80 mm podziemny z żeliwną skrzynką hydrantową 5

  11 Łuk segmentowy PE 100 φ 125 – 20o 1
12 Łuk segmentowy PE 100 φ 125 – 90o 2

 



4.1.4. PRZECIWPOŻAROWE  ZABEZPIECZENIE  WODNE

---------------------------------------------------------------------------------

Zaprojektowany wodociąg, poza dostarczeniem mieszkańcom wody do celów bytowo-
gospodarczych, przeznaczony jest do doprowadzenia wody do gaszenia pożarów. Minimalna 
wydajność hydrantu p.pożarowego powinna wynosić 10.0  l/s.

Ciśnienie na hydrancie przy pobieraniu wody do gaszenia pożaru w najniekorzystniejszych 
punktach tj. na końcu projektowanego wodociągu powinna wynosić co najmniej 20 m słupa 
wody.  Do przeciwpożarowego zabezpieczenia  terenu przyjęto  hydranty p.poż.  podziemne, 
średnicy 80 mm.

 

Oznakowanie hydrantu

------------------------------

Hydranty będą oznakowane tabliczkami informacyjnymi „ hydrantowymi ” wg normy PN-
M.-51520  umieszczonymi  na  słupkach,  w  wyjątkowych  przypadkach  na  budynkach  lub 
innych stałych elementach zagospodarowania terenu.

 

Podstawa prawna

-----------------------

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. Nr 92/92 poz. 460 z późniejszymi zmianami 
  

   - Dz. U. Nr 111/97 poz. 725,

-  Rozporządzenie  ....  w  sprawie  szczegółowych  zasad  p.  pożarowego  zaopatrzenia 
wodnego ....    

   - Dz. U. Nr 7/99 poz. 64,

- Norma PN-B-02863 i norma PN-B-02864.

 

 

 



4.2.2. WYTYCZNE  WYKONAWSTWA  ROBÓT

------------------------------------------------------------------

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z  normą PN-B-83/10736 „Roboty ziemne 
– Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Po zakończeniu robót 
ziemnych, teren na trasie projektowanego kanału należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych należy zapewnić dojazdy i dojścia do 
poszczególnych posesji, stosując przenośne pomosty o odpowiedniej nośności. Po 
zakończeniu robót ziemnych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych, w miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym i 
wodociągiem, roboty ziemne prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem zainteresowanych 
instytucji, a kable zabezpieczyć dwudzielną rurą AROTA typ PS średnicy 50 mm dług. 1,5 m. 

 

5. WARUNKI  GEOLOGICZNE  I  NAWODNIENIE

----------------------------------------------------------------------

 

       Dla trasy projektowanego wodociągu nie przeprowadzono badań geologicznych, 
stąd dane na temat budowy geologicznej i warunków hydrologicznych przyjęto w oparciu o 
informacje okolicznych mieszkańców oraz dokumentację geologiczną opracowana w 2006 r. 
dla „Kanalizacji sanitarnej Popów Parcele-Dębie”

Przewidywany profil litograficzny do głębokości 4,0 m : 0.0  0.2 – gleba (humus), 

                                                                                            0.2  4.0 - piaski drobne i średnie.

Zakłada się wykonanie wodociągu bezpośrednio na gruncie rodzimym wyprofilowanym na 
kąt 90o, z zagłębieniem na połączenia kołnierzowe oraz obsypanie rury piaskiem lub drobnym 
żwirem  z  wykopu  do  wysokości  0,3  m  powyżej  górnej  krawędzi  rury,  zagęszczenie  tej 
warstwy  do  współczynnika  minimum  0,95,  po  czym  wykop  można  zasypywać  gruntem 
rodzimym. Na trasie wodociągu woda gruntowa w okresach bezdeszczowych (do głębokości 
4,0 m poniżej terenu) nie występuje. 

–



 W projekcie przyjęto, że na trasie proj. wodociągu występują grunty :

- kat. I i II  – 40%,

- kat. III i IV – 60%.

 

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

----------------------------------------------------------------------------------

 

W projekcie przyjęto następujące rozwiązania w zakresie ochrony środowiska:

1. W trakcie realizacji projektowanego kanału powstaną nieznaczne ilości niżej 
wymienionych  

    odpadów:

-         nadmiar gruntu (piasku) z wykopów pod wodociąg,

-         końcówki rur 

    Nadmiar gruntu wywieziony będzie transportem kołowym w uzgodnione miejsce celem   

    wykorzystania (na odległość do 5 km).

    Niewykorzystane na budowie końcówki rur oraz inne elementy uzbrojenia wykorzystane 
będą 

    na innych budowach.

    Na trasie projektowanego wodociągu brak zieleni. Po zakończeniu robót, teren 

    zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

2. Rozwiązania projektowe, techniczne i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym 

    uwzględniają warunki bezpiecznej pracy, ochrony środowiska oraz ograniczonego do 

    minimum wpływu na środowisko.

    Prace prowadzone będą jedynie w porze dziennej, z ograniczeniem hałasu, kurzu oraz 

    zapachów do niezbędnego minimum.


