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         Nazwa obiektu         :    tymczasowe obejście instalacji na czas realizacji 

                                               remontu przyłącza wodociągowego do budynku  
                                               nr 26 (DS "Słowianka") przy pl. Grunwaldzkim  we 
                                               Wrocławiu dz. nr. 156 (kategoria obiektu XXVI-  

                                               kategorii k=8,0 współczynnik wielkości 
                                                współczynnik  obiektu w=1,0) 

                                                   
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                     

          Lokalizacja                   :   Wrocław dz. nr. 156, AM29 
 

          Inwestor                       :  Uniwersytet Wrocławski 
                                                 

          Stadium                        :   Projekt wykonawczy 
   
          Branża                          :   Sanitarna 

 
 

 

   Kategoria robót: CPV45111200-0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu 

                                                       pod budowę i roboty ziemne.                                                                 
                            CPV 4523300-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy  
                                                       wodociągów 

                           CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016r..poz.290) oświadczam, że projekt budowlany remontu przyłącza 
wodociągowego do budynku nr 26 przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu  został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

Wrocław 14 marzec  2019 

 

 
         

         sporządził : mgr inż. Zdzisław  Żytkiewicz 
          upr. w spec. instalacyino-inżynieryjnej nr. upr. 1065/82  
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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1  Temat, cel i zakres projektu 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy tymczasowego zaopatrzenia w 

wodę DS "Słowianka" w czasie wykonywania remontu przyłącza wodociągowego 
do budynku nr. 26 (DS "Słowianka") przy pl. Grunwaldzkim  we Wrocławiu dz. 

nr. 156 
 

1.2  Podstawy opracowania 

1.Projekt  budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągowego do DS "Słowianka"  
   wykonany w 2017r. 

2. Zlecenie Inwestora 
 
1.3  Inwestor i użytkownik 

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

 
1.4  Lokalizacja kanału 

Projektowane tymczasowe zaopatrzenie w wodę zlokalizowane   jest na działce 

nr. 156, przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu. 
 

 
1.5. Parametry techniczne przyłącza 

 
średnica wodociągu           DZ 90mm, 40mm 
długość wodociągu                                              DZ 90mm L=179,8 m 

                                                                         DZ40mm L=8,2 m 
 

 
2. CZĘŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA 

2.1. Stan istniejący sieci i uzbrojenie terenu 

Aktualnie budynek DS "Słowianka" zaopatrywany jest w wodę przyłączem 
DN100mm biegnącym od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na działce nr. 

154/3. Z uwagi na częste awarie przyłącza w miejscu skrzyżowania niniejszego 
przyłącza z kanałem deszczowym (rura przyłącza przechodzi przez kanał 
deszczowy) Inwestor zadecydował o wymianie całego przyłącza. 

Odbiornikiem ścieków sanitarnych  z  DS "Słowianka" jest miejska sieć kanalizacji 
sanitarnej.   

 
2.2.  Opis projektowanych rozwiązań. 

Z uwagi na konieczność  stałego zaopatrzenia DS "Słowianka" w wodę w czasie 

przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego metodą "krakingu" projektuje 
się tymczasowe zasilanie w wodę budynku.  

Woda dostarczana będzie za pomocą ułożonego na powierzchni rurociągu z rur 
PEHD DZ90 mm. Do połączeń rurociągów stosować kształtki i złączki skręcane, 
które będą demontowane i wykorzystywane ponownie. 

Wpięcie do istniejącego czynnego wodociągu DZ110 PE nastąpi w komorze 
roboczej za pomocą łącznika do rur (szczegół  I rys. nr 2). 
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Rurociąg  tymczasowy ułożony będzie częściowo na chodniku, oraz przy budynku 
DS "Słowianka" . W miejscach, gdzie rurociąg przecina ciągi  komunikacji pieszej 
przewiduje się obudowę rurociągu z odeskowania (rys. nr 3). 

W miejscach wejścia poszczególnych odcinków wodociągu do budynku 
przewiduje się włączenie tymczasowego wodociągu za pomocą łączników do rur 

DN40mm. 
Po wykonaniu przyłącza za pomocą metody "krakingu", oraz wykonaniu nowych 
włączeń wodociągowych do budynku wg. projektu z 2017r. nastąpi włączenie 

nowego wodociągu do eksploatacji. 
Włączenie do  eksploatacji poprzedzone będzie wykonaniem próby szczelności, 

oraz dezynfekcji nowych rurociągów. 
Przed włączeniem tymczasowego zasilania w wodę za pomocą rurociągu 
ułożonego na powierzchni należy przeprowadzić także dezynfekcję 

zmontowanych rurociągów. 

 
 

miejsce ułożenia tymczasowego rurociągu 
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miejsca ułożenia rurociągu tymczasowego w obudowie 

 
 

3.  Próba ciśnienia  i płukanie rurociągu. 
 

Po ułożeniu rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnienia zgodnie 
z PN-81/B-   10715 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 
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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.  
i 

        4. 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. 
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za zgodność z oryginałem 
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za zgodność z oryginałem 

 





łącznik do rur z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem DN100

Któciec F DN100mm, żel. L=360mm

Trójnik żeliwny kołnierzowy
DN 100x80mm

Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN 80mm

rurociąg  tymczasowy DZ90 PEHD 

rurociąg  tymczasowy DZ90 PEHD 

złączka skręcana T90/63PE

złączka skręcana kolanoDZ63PE

złączka skręcana redukcyjna 
DZ63/40PE

zawór kulowyDZ40PE

rura DZ40mPE

złączka skręcana kolanoDZ40PE

łącznik do rur z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem DN40

rurociąg  istniejący DN40 

rurociąg  istniejący DN100 

złączka skręcana kolanoDZ90PE

rurociąg  tymczasowy DZ90 PEHD 

zaślepić na czs budowy 




