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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem,
- Warunk6w technicznych wydanych przez U.G. Starcza,
- Aktualnychmap sytuacyjno-wysokoSciowych I : 1000,
- Decyzji nr 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycj i celu publicznego wydana

przezU.G. Starcza,
- Uzgodnieri ZUDT w CzEstochowie,
- Uzgodnieri z Inwestorem,
- Obowi4zujqcych przepis6w i norm.

Projektowana sie6 wodociqgowa A 125111,4 PE ma na celu zaopatrzenie w wodg
budynki wzdha2 ulicy Jesionowej oraz zabezpieczenie p.pozarowe terenu.

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ

Zakresem niniej szego opracowania jest projekt budowlany sieci wodoci4gowej
z rur wodoci4gowych0 125111,4 PE od wgzla ,,A" do wgzla ,,8".
W punkcje ,,A" wlqczenie dokona6 do istniejqcego wodociqgu @ 150 PCY za
pomocq wcinki. W wgzlach W-l i W-2 projektuje sig odcinki sieci wodoci4gowych
zakoriczonych Fydra*etfu p.poZarowymi nadziemnymi. Na sieci wodoci4gowej
zaprojektowano { flyMlty p.po2arowe.
Projektowana sie6 wodoci4gowq uklada6 w poboczu drogi powiatowej D-200 bez
naruszenia nawierzchni asfaltowej. PrzejScie wodociqgu pod drog4 powiatow4
wykona6 przewiertem w rurze stalowej O 200,1: 6,00m.
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Hydranty p. po2. nadziemne O 80 mm - szrt. 5
49Rury wodoci4gowe PE g l25lll,4

Zasuwa kolnierzowa.JlAWlE" O 100

- mb 635;00 0
'szl--25

CI80 - szt. 5
r

Uzb5q.igue Eiggi_wq$ociggowei - materid :

Warunki qeqlogigzne:

Pod warstw4 gleby wystgpuje grunt gliniasto - piaszczysty oraz piaski
pylaste drobne i 6rednie. Woda gruntowa wystgpuje na glgbokoSci poniZej
poziomu ukladanego wodociqgu.
Zaklada sig, 2e prace ziemne wykonywane bEdA w terenie suchym.

wY$oNAr\irE wopocrAc.p

Projektowany wodociry wykonac z rur polietylenowych typu PE 100
SDR l1: Q l25lll,4, producent,,WAWIN' BljK.

ciSnienie robocze w/w rur i ksztaltek wynosi 1,0 Mpa
ll0kGlam2i.
Pr:ry montaZu wodociqgu zastosowad zl4cza zgrz-ewane - zglzewarrie czolowe
rur PE i ksztahek. Przedta?yt, raport ze z.grzewarrta rur PE-
aruafurg Testosowano 2eliw4 Potqcz€rdarur iksztattek z PE z axinaturq
wykona6 za po$rednictwem nr i ksztaftek Zeliwnych typu $AWLE'-
Wodociqg zaprojeklowano na podsypce piaskowej grubo$ci 10 cm. Z,asypka
wodoci4gu winna by6 wykonana do wysokoSci minimum 30 cm nad g6mq
powierzchnig rury - piaskiem bez kamieni i gruzu- Zaleca sip ubicie tej wantwy
ubijakami drewnianymi.
Na zalarraniach sil1l osiowe przenoszone bgda przsz betonowe bloki oporowe,
wyszczeg6lnione na profilu i pokazywane na sytuacji- Blok powinien Sci3le
prrylegac tylnq Scian4 i stop4 do nienaruszonego gruntu. Po zabetonowaniu
i uloZeniu przewodu wodoci4gowego, wolna pnestrzei migdzy Scianka rury
a czolowq plaszszyan4bloku naleiry wypelni6 poduszka betonow4 minimalnej
grubo5ci l0 cm i opierajqcej sig o blok- Mi€dzy pqduszkq betonow4 a blokiem
nale4r umieScii dwie warstwy papy dla umoZliwienia minimalnego pionowego
przesunigcia sig bloku w stosrmku do przewodu, wywolanego osiadaniem.
Slffzynki hydrantowe i zasuwowe - wok6l obrukowa6.
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Pr6be hydraulicat4 wodoci4gu nalezy wykonad na ciSnienie lMpa /10 kGlcm'/
i zgodnie z norm4 PN-70/B-10715 .,Wodociaei. Szczelno66 rurociag6w.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Po pozWywnei pr6bie hydraulicaei przew6d wodociagowy winien by6
dokladnie pneF*ukany oraz wyde2ynfekowany i ponownie phrkanv-
Plukanie wstgpne przeptowadzit, cTtsta wod4 z szybkoicia przeplywu nie
mnieisza niz l'0m/s
Przemywanie przewodu powinno trwa6 tak dtueo, az odprowadzana woda
bg&ie czysta.
IloS6 przepuszczonei wody prznz ruroci4g nie mo2e by6 mnieisza od 10-
krotreiobietoSci przemywanego odcinka nrociagu.
Po plukaniu wstgpnym winna by6 przsgrowadz.ona dezrmfekcia.
Dawke chloru przyimuie sie nie mnieisz4 nn25g/m' wody deamfekuiqcei.
Prrv dezvnfekcii waDnem chlorowanym nale2ry w kilku mieiscach
wprowadzi6 do rurociagu ptyn w postaci 3olo roaworu.
Dezynfekcie mo2na r6wnie2 prznprowadz)6 stosui4c podchloryn sodu
zawieraiacy l0- 15 o/o chloru aktywnego.
Po ukoriczeniu dukania nale2y pobra6 pr6be wody do analizy.

IJtveg{
Ptukanie sieci wodociagowej wykona6 ood nadzorem U.G. Starcza.

BOBOTY UII}JIVTL\IN

Wykopy wykonai sprzgtem mechanicanym a na odcinku tmiemozliwiaiacym
pracg sprzgtu mechanicznego roboty wykona6 rqcanie.
Przy koli4aeh gnestrzegac przepis6w og6lnych BHP oraz postanowieri normy
BN-83/8936-02 ,,Wykopy otwaxte pod przewody kanalizacyjne i wodoci44owe"
i zalecefi, instlrtucii uZgadniajacych. Szczeg6lnq ostro2noS6 zachowac
w mieiscach skrzy2owania b4e1 zbliionla z rownolegle przebiegaj4cymi
przewodami podziemnyrni. Tu roboty ziemne nale?y wykona( rgcznie. Kable
energetyczne i telekomrmikaryjne w miejscach skrz1r2owania zabr;4ieo46
rurami ochronnymi.
Zgodnie z normq PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do profektowania sieci
wodoci4gowej sfuzr1inwwia przewod6w wodociqgowych z kanalizacyjnymi
(ie2eli odlegloS6 przewod6w jest mniejsza nit 0,6 m) zastosowac rury ochronne
na wodociqggu.
Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu z,abrrzpiecryi orz-ed
uszkodzeniem, a w razte podwiesi6 w spos6b zapewni4i4cy ich
prawidlowq eksploatacje.
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Zxypka przewodu powinna by6 wykonana do wysokoSci minimum 30 cm nad
rur4 piaskiem bez kamieni i eruzu. T,aleca si7 wykonanie tel warstwy na mokro
i ubicie drewnianymi ubiiakami.
Prace budowlane wykona6 w wykopie w4sko przestrzennlrm, Sciany wykopu
zabezpieczyt obudow4 poziom4 lua4
Inwestor powinien zleci6 powykonawcze pomiary trasy przewod6w przed jej
zasypamem.
Odbioru technicznego dokonai w obecnoSci Inwestora, Wykonawcy i SfuZb
technicznych.
Po zakoriczeniu rob6t teren doprowadzid do stanu pierwotnego.
CaloSd rob6t wykona6 zgodnie z ,,Wanmkarni technicaymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montaZowych", cK# II oraz obowiqgui4cymi
normami i przepisami w budownictwie.

.- Odbi6r kofcowy rob6t powinien by6 przeprowadzony p z*ofrczeriu montaZu
i po wykonaniu inwentaryzacii geodezryinei przez uprawnionego geodetg.

IIWAGi KOiliCOwlE

1. Roboty ziemne wykonac z zachowaniem warunk6w BIIP
i obowiqzujqqych norrn, PN-68/B-06050,

2. W czasie budowy stosowa6 sig do wymagan i uwag zatttartych
w uzgodnieniach,

3. Prace ziemne wykonywa6 rgczrie i mechanicznie,
4. Wykopy zaberyieenl(, przez deskowanie Scian,
5. Pr6bp szczelno3ci sieci wykonai na ciSnienie 10atm.

\ - 6. Po wykonaniu rob6t sie6 wodociqgowq nale4r nnwentaryzowal przez
uprawnionego geodetg,

7. Przy zasypywaniu wykop6w ziemig ubijac warstwami gruboSci
2A-34 cm i dokonywad kontroli wskafriika zagpzr;zcrna l9W/o/,

8. Armaturg zabezpieczyO, przez pomalowanie lepikiem asfaltowym,
9. Po zakofczeniu rob6t teren doprowadzi6 do stmu pierwotnego-
10. CaloS6 rob6t wykonad zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru roMt budowlano-montazowych", czgSt lI.
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