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Zawarto ść opracowania: 

1.Opis technicznym 

2.Część rysunkowa: 

 1.Plan sytuacyjny       1:500 

 2.Profil – kanalizacja deszczowa    1:500/1:100 

 3.Profil – kanalizacja deszczowa    1:500/1:100 

 4.Profil – kanalizacja sanitarna     1:500/1:100 

 5.Profil – wodoci ąg      1:500/1:100 

 5.Schema studni wodomierzowej 
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Opis techniczny do projektu instalacji zewn ętrznych i przył ączy wodoci ągu, 

kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej 

 

2.Podstawa opracowania: 

 2.1.Zlecenie Inwestora 

 2.2.Plan sytuacyjno-wysokościowy 

 2.3.Wizja lokalna  

 2.4.Plan zagospodarowania 

 2.5.Warunki techniczne 

 

3.Opis rozwi ązań technicznych: 

3.1.Wodoci ąg: 

 Zgodnie z warunkami technicznymi oraz ustaleniami z przedstawicielami ZWiK 

Sp. z o.o. w Międzyzdrojach przyłącze wodociągowe Pe80Dy63 wykonać od 

projektowanej sieci wodociągowej Pe100Dy160. 

Zgodnie z warunkami technicznymi na projektowanym przyłączu wodociągowym do 

projektowanego budynku z rur Pe80Dy63 należy zabudować studnię z 

polimerobetonu z włazem typu B-40 Dn1500. Układ pomiarowy wody użytkowej 

wyposażyć w dwa zawory odcinające Dn50, wodomierz Dn40 oraz zawór 

antyskażeniowy klasy AE Dn50. Dokładny układ zabudowy studni wodomierzowej 

patrz część rysunkowa (rys. nr 6). Zestaw wodomierzowy umieścić na fundamencie 

betonowym lub konsoli. 

Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczyć dodatkowo umieszczając je w rurze 

ochronnej PVC160 na długości 60 cm. Nad zasuwami odcinającymi przy hydrantach 

montować skrzynki uliczne typu ciężkiego, w terenie zielonym dookoła skrzynki 

wybrukować opaskę ( chroniącą przed zarastaniem trawą). 

Zapotrzebowanie wody pożarowej dla obiektu wynosi 2 l/s . 

Dla celów pożarowych proponuje się wykonać zbiornik pożarowy na terenie obiektu o 

pojemności użytkowej 10 m3 z zestawem hydroforowym (w zakresie instalacji 
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wewnętrznych obiektu). Ochronę pożarową z zewnątrz zabezpieczą hydranty 

nadziemne Hn80 ujęte w projektach miejskiej sieci wodociągowej. Rurociągi 

zewnętrzne wykonać z rur Pe80Dy63. Przewody wodociągowe układać na podsypce 

żwirowej grubości 15 cm. Zasypywanie przewodów wykonać dwuetapowo. W etapie 

pierwszym wykonać warstwę ochronną zasypki żwirem drobnym do grubości 30 cm 

ponad wierzch rury warstwę tę zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopu 

powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym zagęszczając, co 20 cm. 

Nad rurociągami na wysokości 30 cm umieścić taśmę magnetyczną. 

Armaturę kołnierzową łączyć stosując uszczelki gumowe EPDM, śruby nakrętki oraz 

podkładki ze stali nierdzewnej. 

Sposób wykonania włączenia przyłącza wodociągowego do projektowanej sieci 

pokazano na rysunku nr 6. 

Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą typu KLOX. 

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddać próbie 

szczelności. Przed oddaniem sieci do eksploatacji rurociąg przepłukać. W przypadku 

stwierdzenia, że woda z przepłukanego rurociągu nie odpowiada pod względem 

higieniczno-sanitarnym warunkom wody pitnej rurociąg poddać dezynfekcji. 

Rurociągi należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Armatura na rurociągach produkcji Hawle lub AVK. 

3.2.Kanalizacja sanitarna 

 Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie ścieków sanitarnych do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej Dn250. 

 Na wejściu rurociągów do studni zamontować tuleję ochronną z tworzywa  

Kanały sanitarne projektuje się z rur PVC o jednolitej strukturze ścianek Dy160, 

Dn200 i Dn250 klasy S o sztywności 8 kN/m2 do kanalizacji zewnętrznej z uszczelką. 

Produkcji Wavin. 

Wyjścia z budynku wykonać z rur PVC Dy160 klasy S o sztywności 8 kN/m2 

Przewody układać na podsypce o grubości 15cm z piasku drobnego. Zasypywanie 

przewodu wykonać dwuetapowo. Najpierw wykonać warstwę ochronną z piasku 
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drobnego o wysokości 30cm ponad wierzch przewodu, warstwę tę należy zagęścić 

przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem 

rodzimym i zagęścić. 

Na trasie przewodów zaprojektowano studnie z włazem klasy D (40 T) z kręgów 

łączonych na uszczelki. Studzienkę należy montować w przygotowanym wykopie na 

podsypce piaskowej. Montaż studzienki należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 

Kanalizację należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją 

montażową.  

3.3.Kanalizacja deszczowa: 

 Odprowadzenie wód deszczowych z placu i dachu do projektowanej miejskiej 

kanalizacji deszczowej Dn500 wskazanej w warunkach technicznych, poprzez 

istniejącą studnię D00. Kanały na przyłączu do kanalizacji deszczowej projektuje się 

z rur PVC klasy S o sztywności 8kN/m2 do kanalizacji zewnętrznej z uszczelką i o 

jednolitej strukturze ścianek produkcji Wavin. 

Przewody układać na podsypce o grubości 15cm z piasku drobnego. Zasypywanie 

przewodu wykonać dwuetapowo. Najpierw wykonać warstwę ochronną z piasku 

drobnego o wysokości 30cm ponad wierzch przewodu, warstwę tę należy zagęścić 

przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem 

rodzimym i zagęścić. 

Na trasie przewodów zaprojektowano studnie z włazami klasy D (40 T) produkcji BS 

z kręgów łączonych na uszczelki oraz studnie. 

Studzienki należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. 

Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 

Kanalizację należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją 

montażową.  

Projektowany układ miejskiej kanalizacji deszczowej posiada na wylocie 

zamontowany osadnik i separator olejów. 
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3.4.Instalacje zewn ętrzne gazu 

Przewód gazowy włączyć szafki gazowe z reduktorem, zaworem głównym i 

gazomierzem zlokalizowanymi na granicy działki. Przed szafką gazową zmienić 

przewód PE na stalowy stosując przejściówkę de   63 PE/DN 50 stal z elektromufą.  

Instalację zewnętrzną zakończyć kurkiem gazowym DN 50 umieszczonym w szafce 

gazowej przy ścianie budynku.  

Skrzyżowania gazociągu i przyłączy gazowych z uzbrojeniem podziemnym 

zaprojektowano zgodnie z PN-91/M-34501 oraz wytycznymi „Sieci gazowe 

polietylenowe...”. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za niezainwentaryzowane 

uzbrojenie znajdujące się na terenie inwestycji, wykryte w czasie robót. Trasę 

przyłącza trwale oznakować zgodnie z ZN-G-[3001,3002, 3003]/201 za pomocą 

tabliczek. Niezależnie od powyższego oznaczenia nad gazociągiem należy ułożyć 

taśmę ostrzegawczą i drut identyfikacyjny (zgodnie z pkt. 4.4 opisu projektu). 

Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów z przyłączami o ciśnieniu do 0,4 MPa 

wynosi 1,0 m. 

Ruroci ągi i kształtki. 

Do przesyłania gazu projektuje się przewody wykonane z polietylenu PE o gęstości 

powyżej 940 kg/m3, przewody dobrano wg SDR /Standard Dimension Ratio: 

zależność średnicy zewnętrznej do grubości ścianki/.:  

1. SDR 17, PE80 de63  

Rury i kształtki powinny być wykonane w kolorze żółtym, odpowiadać wymaganiom 

normy zakładowej ZN-G-1350. Powinny być dostarczone ze świadectwami odbioru 

lub deklaracjami zgodności oraz posiadać określone przez producenta warunki 

dotyczące składowania i magazynowania oraz być oznakowane fabrycznie. 

Oznakowanie powinno zawierać: 

• nazwa lub symbol producenta, 

• znak bezpieczeństwa, 

• numer normy wg której zostały wyprodukowane, 

• słowo: GAZ, 
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• klasę polietylenu, 

• średnicę nominalną i grubość ścianki, 

• oznaczenie szeregu wymiarowego SDR, 

• datę produkcji 

• kod wyrobu. 

Kształtki powinny posiadać oznakowanie zawierające co najmniej: 

• nazwę lub symbol producenta, 

• klasę polietylenu, 

• szereg wymiarowy SDR lub klasę ciśnienia PN 

Rury po dostarczeniu na plac budowy powinny być składowane w stosach do wys. 

1,0m (lub 1,5m rury w zwojach) przykryte plandeką chroniącą przed szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych. Kształtki zaleca się przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach. 

Odcinki stalowe przyłącza wykonać z rur stalowych przewodowych zgodnie z PN-

EN10208-1 „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań 

A”, zabezpieczonych powłoką antykorozyjną łączonych przez spawanie. 

Wykonanie. 

Montaż rurociągu z PE wykonywać w temp. od 0C do 30C. Elementy gazociągu i 

przyłączy domowych średnice <de 90 łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych. 

Prac nie wolno prowadzić w czasie deszczu lub gęstej mgły. Należy przeprowadzić 

odbiór robót zgrzewalniczych. 

Przy układaniu przewodu gazowego z PE na załamaniach należy wykorzystać jego 

elastyczność. Dopuszczalne minimalne promienie gięcia dla rurociągów z PE w 

zależności od temp. otoczenia w trakcie układania gazociągu wynoszą: 

dla t0 = +20°C Rmin = 20 x de 

 t0 = +10°C Rmin = 35 x de 

 t0 =     0°C Rmin = 50 x de 

Przed włączeniem przyłącza do punktu redukcyjno pomiarowego zmienić przewód na 

stalowy DN 50 używając złączek przejściowych de 63/DN 50 PE/stal.  
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 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne przy budowie sieci gazowej z PE powinny być wykonane w oparciu o 

wytyczne: „Sieci gazowe polietylenowe...”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i 

drogowych należy zawiadomić o terminie rozpoczęcia prac zainteresowane instytucje 

i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy przyłącza gazowego.  

Wykopy przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego jak i nadziemnego 

wykonywać ręcznie. 

Wykopy dla ułożenia przewodów wykonać o min. szerokości d + 25 cm lecz nie mniej 

niż 40 cm. Na dnie wykopów należy wykonać warstwę wyrównawczą z piasku 

/podsypkę/ grubości 0,10 m. Przewód ułożony w wykopie powinien być zasypany 

warstwą ochronną piasku lub ziemi nie zawierającej grud, kamieni itp. /nadsypką/ do 

wysokości co najmniej 0,3 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej 

powierzchni rury. 

Wykopy o głębokości powyżej 1,5 m należy zabezpieczyć przed obsunięciem, 

stosując umocnienia. Wykopy na trasie sieci i przyłączy oznakować i zabezpieczyć 

przez możliwością wypadku.  

W sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności przy kablach elektroenergetycznych. Przy 

układaniu gazociągu pod kablem energetycznym, kabel należy zabezpieczyć rurą z 

tworzywa sztucznego o długości co najmniej 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc 

prostopadle do osi gazociągu, przy układaniu gazociągu nad kablem, miejsce to 

należy zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125. Jeśli odległość pionowa gazociągu 

od kabla telekomunikacyjnego nie ułożonego w kanalizacji kablowej wynosi od 0,1 do 

0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, przy odległości większej 

niż 0,5 m takie zabezpieczenie nie jest konieczne. Przy skrzyżowaniu z kablem 

energetycznym o napięciu do 15 kV należy na kablu zastosować rurę ochronną.  

Przy skrzyżowaniu z kanalizacją i przewodami telekomunikacyjnymi należy na 

gazociągu zastosować rurę ochronną. Na gazociągu umieszczonym w rurze 
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ochronnej stosować płozy w odległości max. co 1,0 m, na końce rury ochronnej 

stosować podwójne pierścienie płóz, uszczelnić materiałem izolacyjnym. 

Wzdłuż gazociągu ułożyć drut do identyfikacji trasy DY11,5. W trakcie zasypywania 

przewodu na wysokości ok. 0,3 m od górnej powierzchni rury należy ułożyć taśmę 

lub siatkę ostrzegawczą w kolorze żółtym o szerokości min. 0,2 m. Zasypywanie 

ułożonego w wykopie przewodu powinno się odbywać przy możliwie najniższych, 

dodatnich temperaturach, celem zminimalizowania naprężeń termicznych w trakcie 

użytkowania sieci gazowej.  

Rurociąg należy tak wykonywać, aby była możliwość przed zasypaniem identyfikacji 

rur i kształtek (widoczne oznaczenia producenta). Po wykonaniu rurociągu w sposób 

trwały należy go wyposażyć w tabliczkę fabryczną. Wymiary tabliczki, treść oraz 

sposób i miejsce mocowania zostaną uzgodnione przez wykonawcę z UDT. 

Po wykonaniu gazoci ągu nale ży go przysypa ć gruntem do poziomu terenu 

projektowanego. Grunt ubijać warstwami, zagęszczenie zasypki 85-95% 

zmodyfikowanej wartości Proctora, w zależności od lokalizacji gazociągu. 

Próby ci śnieniowe i szczelno ści. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/M-34503 „Gazociągi i 

instalacje gazownicze. Próby gazociągów”, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dn. 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe (Dz.U.97 poz. 1055 z 2001r.) oraz wytycznymi „Sieci gazowe polietylenowe”. 

Próbę przeprowadzi ć przed wł ączeniem do istniej ącego gazoci ągu. 

Po kontroli, jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza się 

wstępne badania szczelności przed opuszczeniem przewodu do wykopu. Badanie 

wstępne połączeń należy przeprowadzić przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego 

o ciśnieniu 0,1 MPa. Każde połączenie powinno być poddane badaniu przy pomocy 

roztworów o dużym napięciu powierzchniowym (np. wodnego roztworu mydła). 

Ujawnione nieszczelności należy usunąć, a połączenie ponownie zbadać. 
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Próbę szczelności należy wykonać po zasypaniu gazociągu (z wyjątkiem montażu 

armatury), zamknięć końców odcinków próbnych. Czynnikiem próbnym może być 

powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady, rolę taka może też 

spełniać gaz ziemny nawonniony, mieszanina gazu ziemnego (nawonnionego) z 

gazem obojętnym. Zgodnie z wytycznymi „Sieci gazowe polietylenowe...” ciśnienie 

próby powinno być iloczynem współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia 

roboczego (ciśnienie próby musi być o 0,2MPa większe od ciśnienia roboczego) tj.: 

− 0,75MPa gazociągi średniego ciśnienia, 

− 0,21MPa gazociągi niskiego ciśnienia, 

 po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Czas stabilizacji 

wnosi: 

1. dla próby z użyciem sprężarki  4 h, 

2. dla próby bez użycia sprężarki 2 h. 

Czas badania szczelno ści powinien wynosi ć co najmniej 24 h. 

Wymagany minimalny czas badania szczelności w zależności od średnicy rury i od 

dopuszczalnego błędu wskazań manometru zawarto w wytycznych „Sieci gazowe 

polietylenowe”. Przy próbach szczelności przyłączy czas próby może być skrócony 

do 1 h  (ciśnienie próby jak wyżej) przy czym do prób można używać butli z 

reduktorem ze sprężonym powietrzem lub azotem. Wykres i protokoły z 

przeprowadzonych prób ciśnieniowych gazociągu i przyłącza stanowią tzw. 

Dokumentację powykonawczo – odbiorczą.  

Nieszczelnego poł ączenia nie wolno naprawia ć, należy je wyci ąć i wykona ć 

nowe. 

4.Uwagi ko ńcowe: 

Projektowane wykopy powinny spełniać wymogi normy PB-68/B-06050. Rodzaj i 

kształt wykopu powinny być dostosowane indywidualnie do warunków gruntowo –

wodnych oraz możliwości wykonawczych i uzgodnień z inwestorem. 

 Materiałem zasypki nie może być grunt rodzimy ił i glina. Materiał zasypki nie 

powinien zawierać cząstek większych niż 6cm. 
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 Pod drogami zasypkę należy zagęszczać do min. 98% zmodyfikowanej próby 

Proctora, poza drogami powinna być zagęszczona do min. 85% zmodyfikowanej 

próby Proctora. 

 Faktyczna ilość gruntu do wymiany winna być określona na budowie przez 

inspektora nadzoru. 

 Projekt wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami BHP oraz 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom 

II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

 Rury wodociągowe układać zgodnie z instrukcjami montażowymi wydanymi 

przez producenta rur. 

Wszelkie odstępstwa i zamianę materiałów i urządzeń należy uprzednio uzgodnić z 

gestorami poszczególnych sieci oraz projektantem. 

Zakup wodomierza na cele pożarowe na koszt. Inwestora. Istniejący hydrant Hn80 

należy przełączyć do proj. Rury Pe80Dy90 za studnią wodomierzową. 

 

          Adam Boridko 

 


