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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1

Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu zewnętrznej instalacji
wodociągowej do budynku nr 26 (DS "Słowianka") przy pl. Grunwaldzkim we
Wrocławiu dz. nr 156.
1.2

Podstawy opracowania

1). Warunki budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiającej
dostawę wody i odbiór ścieków wydane przez MPWiK
Wrocław dnia
12.04.2017r. (symbol sprawy:013185/17/FBOU/BKn).
2.) Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania MPWiK
Wrocław 2010r.
3.) Projekt remontu instalacji wody wykonany przez Firmę "DORBUD" w
grudniu 2016roku.
1.3

Inwestor i użytkownik

Inwestorem jest Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pl. Uniwersytecki 1.
Przyszłym użytkownikiem przyłącza będzie Inwestor.
1.4

Lokalizacja

Projektowana instalacja wodociągowa zlokalizowane
przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu.

jest na działce nr 156,

1.5. Parametry techniczne instalacji
średnica wodociągu
długość wodociągu

DZ 110mm, 90mm
DZ 110mm L=174,3 m
DZ90mm L=21,5 m

2. CZĘŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA
2.2.

Stan istniejący sieci i uzbrojenie terenu

Aktualnie budynek DS "Słowianka" zaopatrywany jest w wodę poprzez instalacje
wodociągową DN100mm biegnącym od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej
na działce nr 154/3. Z uwagi na częste awarie odcinka wodociągu w miejscu
skrzyżowania z kanałem deszczowym (wodociąg przechodzi przez kanał
deszczowy) Inwestor zadecydował o wymianie całej instalacji.
Odbiornikiem ścieków sanitarnych z DS "Słowianka" jest miejska sieć kanalizacji
sanitarnej.
2.2. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie archiwalnych badań podłoża gruntowego w rejonie budynku DS
"Słowianka" stwierdzono występowanie gruntów rodzimych nieskalistych, oraz
gruntów antropogenicznych. Poziom wody gruntowej stwierdzono na głębokości
1,2m poniżej poziomu posadzki piwnic budynku.
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2.3. Opis projektowanych rozwiązań
Z uwagi na fakt iż istniejące przyłącze biegnie pod nowo wybudowanym
chodnikiem zdecydowano się na wykonanie remontu instalacji metodą
"krakingu". Nowy rurociąg projektuje się z rur PEHD PN10,PE100, SDR17, De
110 i 90mm
Metoda krakingu polega na kruszeniu starego rurociągu
z mniejszym lub
większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za
pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest
równocześnie z głowicą rozrywającą lub rozszerzającą. Wykładzinę stanowi
zazwyczaj rura segmentowa (PVC, PE) lub rura ciągła polietylenowa z
wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną. Ma to na celu zabezpieczenie nowo
powstałego rurociągu przed wystąpieniem zjawiska karbu i propagacji pęknięć.

metoda krakingu

Wpięcie projektowanego odcinka wodociągu do istniejącego przyłącza DN100
mm stal. przewiduje się za pomocą łącznika do rur z zabezpieczeniem przed
przesunięciem (punkt A na rys. nr 1) zlokalizowano na działce Inwestora. W
miejscach odejścia do budynku (rurociąg Ø90) przewidziano komory robocze o
wym. 2,0x3,0m.
W miejscu przecięcia się instalacji wodociągowej z kanałem deszczowym
1000x1100 projektowany rurociąg wyniesiono ponad wierzch kanału. Z uwagi na
wypłycenie rurociągu zastosowano otuliny styropianowe 110/50 (ten odcinek
rurociągu wykonany będzie metodą wykopu otwartego.

otuliny styropianowe 110/50

Projektowana instalacja włączona będzie do istniejącego odcinka
wodociągowego za studzienką wodomierzową. Wobec powyższego nie
przewiduje się zmiany wodomierza , gdyż warunki poboru wody nie
ulegną zmianie. Na odejściach do budynku (DZ90mm) przewiduje się zawory
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DN80mm. Szczegóły rozwiązań przedstawione zostały w części graficznej
projektu.
Bilans zapotrzebowania wody dla DS "Słowianka"
ilość mieszkańców- 340osób, Nd=1,2, Nh=1,8

Q śr.d =340x0.1=34m³/d
Q maxd =34x1,2=40,8m³/d
Q maxh =40,8x1,8/24=3,06m³/h=0,85l/s
ilość wody do celów p.poż. Q=10l/s.
3. Wytyczne realizacji
3.1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa
Woda doprowadzona zostanie z istniejącego przyłącza DN 110 zlokalizowanego
przy pl. Grunwaldzkim.
Rurociągi projektuje się z rur Φ 110, Ø90mm PE 100 RC wielowarstwowych lub
jednolitych o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i nacięcia o średnicy
zewnętrznej DZ 110 mm SDR 17 PN 10 (wykorzystywanych do krakingu)
Wpięcia odgałęzień DZ 90mm do wodociągu wykonać za pomocą trójników
żeliwnych kołnierzowych T 100/80.
Bezpośrednie odejścia do budynku projektuje się z rur PEHD PN10,PE100,
SDR17, DZ 90mm.
Zasuwy zamontować na fundamentach betonowych bez bednarki.
Kształtki żeliwne muszą być wewnątrz zabezpieczone poprzez cementowanie.
Montaż sieci wskazane jest wykonać z jednego odcinka rur , ewentualnie łączyć
przy pomocy elektrozłączek. Przy zmianie kierunku trasy należy stosować przede
wszystkim łuki gięte wykorzystując elastyczność rur względnie gotowe kształtki.
Zabudowa rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy
układaniu przewodów należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe
odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych ( linia napisu powinna znaleźć się na
górnej zewnętrznej części układanej rury). w celu zabezpieczenia istniejących. Na
istniejące kable energetyczne (pomiędzy węzły D i E) założyć rury dwudzielne
Arot.
3.2. Odejścia boczne
Projektuje się nowe wejścia wodociągu do budynków rurociągami z rur PEHD
DZ 90mm (pkty B,C,F-rys.nr 1).
W w/w punktach zastosowano trójniki żeliwne kołnierzowe
100/80. Za
trójnikami przewidziano zasuwy odcinające DN80mm.
W budynku włączyć projektowane rurociągi do wewnętrznej instalacji
wodociągowej budynku zgodnie z projektem Firmy "DORBUD" wykonanym w
2016r roku. W punkcie F przewiduje się włączenie do nowego rurociągu DZ110
PEHD istniejącego podziemnego hydrantu ppoż.
3.3. Roboty ziemne.
Wykopy pod przewody PEHD wykonać zgodnie z PN-B-10736/99 „Roboty ziemne
-wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki
techniczne wykonania” (lub norma równoważna). Rury układać
należy na
głębokości 1,64-1,90m wg PN-97/B-10725 (lub równoważna), poniżej strefy
przemarzania gruntu na ubitej podsypce z piasku o grubości 0,10m wolnej od
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kamieni i gruzu. Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru przez
MPWiK.
Odcinek wodociągu wykonany metodą wyburzeniową ( kraking) wykonać zgodnie
z PN-EN 752-5; 13689; 1610 (lub równoważna).
Znaki ostrzegawcze i zabezpieczające winny być pokryte materiałem
odblaskowym. Po ułożeniu
rurociągu w wykopie na podsypce z piasku
ok.10cm,obsypkę i pierwszą warstwę ziemi ok. 30 cm przykrywającą rurociąg
należy usypać materiałem z podłoża wolnym od kamieni i gruzu lub piaskiem.
Następnie należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-wykrywczą PE-10 z wkładką
metalową ( koloru biało-niebieskiego) o szerokości 30 cm, z odpowiednim
wprowadzeniem do skrzynki zasuw. Roboty zasypowe wykonać ręcznie. Przed
zasypaniem rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 10 atm. W
obecności dostawcy wody ,należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i zgłosić
do odbioru. Po zasypaniu wykonać oznakowanie naziemne przewodów
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700 (lub równoważna).
3.3. Próba ciśnienia i płukanie rurociągu.
Po ułożeniu rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnienia zgodnie
z PN-81/B10715 (lub równoważna), na ciśnienie 10 atm. w obecności
dostawcy wody. Próba hydrauliczna dla przewodów z rur PE powinna odpowiadać
następującym warunkom:
- badany odcinek powinien być bez hydrantów , odpowietrzników, klap
zwrotnych.
- zasuwy na tym odcinku winny być całkowicie otwarte.
- wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty, oraz końcówki przewodu
powinny być dokładnie zakorkowane.
- po nawodnieniu przewodu, przed przystąpieniem do próby przewód przez
co najmniej 6 godzin pozostawać w spokoju
- ciśnienie próbne dla rur PE powinno wynosić 10 kG/cm2.
Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej próby jest, aby spadek
ciśnienia wynikający z pęcznienia rur wynosił nie więcej niż 0.1 kG/cm2 na każde
100m przewodu, przy pozostawieniu go pod ciśnieniem przez 60min. Na złączach
poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek
wody.
Przed oddaniem do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję rurociągu
wg obowiązujących przepisów z zachowaniem odpowiednich warunków BHP i z
potwierdzeniem przez właściwą Terenową Stację San-Epid ( płukanie czystą
wodą oraz dezynfekcja 3% wodnym podchlorynem sodu przez okres 48 godzin).
Pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mgCl /dm³.Wodę z
podchlorynem sodu z dodatkiem tiosiarczanu wlać do zbiornika asenizacyjnego i
po przetrzymaniu 2 godz. odprowadzić do kanalizacji deszczowej. Po
przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą
wodociągową.
Woda powinna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej.
4. Odtworzenie nawierzchni po trasie projektowanego wodociągu
Nawierzchnia betonowa
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Nawierzchnię z płyt betonowych o wym. 120x60x12 cm, ułożyć na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na warstwie stabilizowanego kruszywa
kamiennego o uziarnieniu Ø0-32mm grubości 15 cm, następnie na warstwie
stabilizowanego piasku różnoziarnistego gr. 10 cm. (rys. nr 2). Odwodnienie
powierzchniowe w kierunku wpustów deszczowych lub terenów zielonych
Nawierzchnia z kostki granitowej- kolor ciemnoszary
Nawierzchnię kostki granitowej o wym. 6/8 cm układać na zasypce cementowopiaskowej o gr. 5 cm na warstwie ustabilizowanego kruszywa kamiennego o
ciągłym uziarnieniu Ø0-32 mm o gr. 15 cm, na warstwie ustabilizowanego
piasku różnoziarnistego gr. 10 cm. (rys. nr 2). Odwodnienie powierzchniowe w
kierunku wpustów deszczowych lub terenów zielonych.
Podesty z elementów betonowych
Podesty należy odtworzyć po demontażu. Powierzchnię pod podestami należy
wyłożyć agrowłókniną po czarna o gęstości 200 g/m², którą należy wysypać 5-cio
cm warstwą żwiru.
Zabezpieczenie pni drzew.
Drzewa w pobliżu wykonanych komór roboczych należy zabezpieczyć poprzez
odeskowanie pni z materiałów odpornych na działanie mechaniczne, np. deski ,
maty z bambusa o średnicy 5mm poprzedzone obłożeniem pnia miękkimi
materiałami typu maty słomianej trzcinowe lub inne zapewniające wymianę
gazową materiałem. Okrycie pnia od powierzchni gruntu do wysokości 1,8m.
W dolnej części odeskowanie należy obsypać ziemią. Odeskowanie zamontować
trwale, poprzez opasanie linami, drutem lub taśmą stalową w kilku miejscach
bez stosowania gwoździ.
Po zakończeniu prac budowlanych w miejscu wykonywanych wykopów otwartych
odtworzone zostaną krzewy usunięte przed wykonaniem prac ziemnych (odcinki
od budynku do remontowanego wodociągu w chodniku).
5. Uwagi końcowe
Całość robót instalacyjnych przy sieciach wykonywać zgodnie z obowiązującymi
przepisanymi, wymogami dostawy – odbiorcy poszczególnych mediów oraz
zgodnie z Warunkami Odbioru Robot Budowlano Montażowych , Warunkami
Wykonania i Odbioru sieci z zachowaniem zasad BHP.
Przed zasypaniem poszczególnych sieci po ich próbach hydraulicznych oraz
odbiorach wykonać inwentaryzację.
Po konsultacji z
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
zrezygnowano z montażu dodatkowego hydrantu gdyż w obrębie 150m od
hydrantu na końcu przyłącza (punkt. F -rys. nr.1) znajduje się istniejący hydrant.
p.poż.
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ńURoN

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE Do zABEzPlEczENlA KABL|

1.

2.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy
zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię /
wjazd / chodnik / ośobiektu liniowego.
Nalezy stosować następujące średnicerur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 11Omm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W pzypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległościmniejszej niż m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych,
Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich uządzeń
energetycznych oraz ustal ć nadzór słuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością
TAURON Dystrybucja S,A, nalezy wykonywać z zachawaniem szczególnych środkow
ostrozności pod nadzorem służbenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddział we
Wrocławiu Wydział Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a następnie zgłosić celem
dokonania odbioru robót zanikowych.
Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane pżez pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
obowiązującymi normami
iprzepisami.
W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokościpołoźeniaistniejących uządzeń
będących własnościąTAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, złącz kablowych
oraz innych utrudnień
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów norm
technicznych (np. mufy) należy przewidzieć mozliwośćprzełozenia kablaftabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu należy przewidzieć pzełożenle urządzeń na normatywne głębokości,W takim
przypadku naleźy wystąpić z wnioskiem o określenienowych warunkow technicznych
usu n ięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej
itp,) z istniejącymikablamiSN, należy przedłożyc do uzgodnienia wTAURON Dystrybucja
S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długościrur
och ron nych ) oraz m iej sca zabezpiecze n a ka bl i elektroenerg etycznych.
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DZ 110mm PEHD.

Zasuwa kołnierzowa żeliwna
DN 800mm- z miękkim zamknięciem

zgrzew doczołowy

Podbudowa z betonu C12/15
zgrzew doczołowy

Trójnik żeliwny kołnierzowy
DN 100x80mm

DZ 80mm PEHD.

rurociąg istniejący
DN 80mm , żeliwo

zgrzew doczołowy

tuleja kołnierzowa D80mmPEHD-SDR17
z oddzielnym kołnierzem stalowym
galwanizowanym-proj.

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100
rurociąg istniejący
DN 100mm , żeliwo

DZ 90mm PEHD-SDR17 proj.

zgrzew doczołowy

hydrant podziemny istniejący

zgrzew doczołowy

Podbudowa z betonu C12/15

Zasuwa kołnierzowa żeliwna
DN 80mm- z miękkim zamknięciem

Trójnik żeliwny kołnierzowy
DN 100x80mm

tuleja kołnierzowa D80mmPEHD-SDR17
z oddzielnym kołnierzem stalowym
galwanizowanym-proj.

DZ 90mm PEHD.

blok oporowy

Śruby i nakrętki do montażu
powinny być wykonane ze stali
nierdzewnej tego samego typu
(A2/70) z podkładkami
sprężynującymi.

łącznik rurowo-kołnierzowy DN80

blok oporowy

tuleja kołnierzowa D90mmPEHD-SDR17
z oddzielnym kołnierzem stalowym
galwanizowanym-proj.

Zasuwa kołnierzowa żeliwna
DN 80mm- z miękkim zamknięciem
Podbudowa z betonu C12/15
DZ 110mm PEHD.

DZ 110mm PEHD.

zgrzew doczołowy

zgrzew doczołowy
tuleja kołnierzowa D110mmPEHD-SDR17
z oddzielnym kołnierzem stalowym
galwanizowanym-proj.

łącznik do rur z zabezpieczeniem przed
przesunięciem DN100

rurociąg projektowany
DZ 110 PEHD

rurociąg istniejący
DN 100mm , żeliwo

tuleja kołnierzowa D160mmPEHD-SDR17
z oddzielnym kołnierzem stalowym
galwanizowanym-proj.

blok oporowy

Trójnik żeliwny kołnierzowy
DN 110x80mm

korpus zasuw oddzielić

SCHEMAT PODPARCIA ZASUW
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od betonu folią PE o gr. 0,35mm
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KRĄŻEK BETONOWY
DLA SKRZYNKI HYDRANTU
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KRĄŻEK BETONOWY
DLA SKRZYNKI ZASUW

BETON C16/20

SCHEMAT PODPARCIA HYDTANTU

wykonać skos tak aby nie
zabetonować kołnierzy i śrub

beton C12/15

300x300x100

Śruby i nakrętki do montażu powinny być
wykonane ze stali nierdzewnej tego samego
typu (A2/70) z podkładkami sprężynującymi.

SCHEMATY ODBUDOWY NAWIERZCHNI

nawierzchnia z płyt betonowych

obrzeże- krawężnik betonowy -szczegół
ława betonowa C6/8 25x30 cm
krawężnikbetonowy wjazdowy 15/22/100cm
podsypka - piasek 5cm

obrzeże-kostka granitowa 6/8
w ławie betonowej
kostka granitowa 6/8
ława betonowa C6/8 20X25cm
podsypka - piasek 5cm

