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Opis techniczny  
 
 
 
 
1. Temat i zakres opracowania 

 
Tematem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 

terenie zespołu boisk sportowych z zapleczem „Orlik 2012” przy Gimnazjum Publicznym im. Ks. 

Markiewicza w Pruchnik przy ul. Szkolnej 12. 

 

2. Podstawa opracowania  

- Zlecenie inwestora – Gmina Miejska Jarosław 

- Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy w Pruchniku. 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Uzgodnienia międzybranŜowe 

 

3. Przyłącz wody 

3.1. Rozwiązanie techniczne 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano przyłącz wody z istniejącej 

wewnętrznej instalacji o średnicy 50 mm zlokalizowanej w korytarzu Gimnazjum Publicznym.  

Projektowany przyłącz naleŜy wykonać z rur ciśnieniowych 1Mpa PEΦ 32/25 (dn32/25).  

Pomiar wody istniejącym opomiarowaniem. Bezpośrednio przed włączeniem do istniejącej instalacji 

naleŜy zainstalować zawór odcinający i zawór antyskaŜeniowy typ EA 251 firmy Danfoss słuŜący do 

zabezpieczenia sieci wodociągowej przed jej zanieczyszczeniem.  

Na przyłączu naleŜy wykonać studzienkę z kręgów betonowych średnicy 1000 mm z włazem Ŝeliwnym 

słuŜącą do spuszczenia wody przed okresem zimowym. Rurociąg w studzience wyposaŜyć w zawór 

spustowy średnicy 25 mm. Odwodnienie studzienki rurami PVC 75 mm do studzienki deszczowej Sd0. 

Zawór spustowy umiejscowić na podporze betonowej 30 cm nad kinetą spustową.  

Przejścia rurociągu przez ściany konstrukcyjne wykonać jako szczelne w tulejach ochronnych z PE z 

uszczelnieniem przestrzeni między rurami. 

Na załamaniach pod kątem 90o zastosować połączenia poprzez kształtki mechaniczne zaciskowe np. 

George Fischer. 

 

3.2. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy wytyczyć trasę przyłącza zgodnie z 
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projektem. Przewody wodociągowe powinny być układane w wykopie zgodnie z głębokościami 

pokazanymi na profilu przyłącza. 

Wykopy poniŜej 1,0 m naleŜy zabezpieczyć poprzez umocnienie pionowych ścian wykopów 

odeskowaniem z rozporami. 

 

3.3. PodłoŜe 

Rurociąg naleŜy układać na warstwie ochronnej piasku grubości 10 cm tzw. podsypce oraz 20 cm 

przysypce. Warstwę ochronną dokładnie ubić zapewniając oparcie rurociągu wzdłuŜ całej długości. 

WaŜne jest dobre zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyŜ 

zabezpiecza to rurę przed ewentualnym przemieszczaniem się.  

 

3.4. MontaŜ przewodu 

Połączenie z przewodem w budynku szkoły wykonać rurami PE 32. Przejście z rur stalowych na PE 

wykonać za pomocą kształtki przejściowej mechanicznej zaciskowej. 

Na odcinkach wskazanych na profilach podłuŜnych zastosować rury ochronne z PE 90 mm. 

Na podejściu pionu do budynku zaplecza oraz z w bruździe ściany budynku szkoły wykonać izolację  

rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej grub. 30 mm.  Pion podejścia do budynku zaplecza 

umieścić w rurze ochronnej z PVC 315 mm. Końce rur ochronnych zaślepić pianka poliuretanową. 

Odcinek rury PE 32 mm przy ścianie fundamentowej wewnątrz budynku ocieplić otulina grubości 30 mm 

z wełny szklanej z folią aluminiową.  

Po pozytywnej próbie szczelności rurociągu naleŜy przystąpić do zasypywania wykopów. Zasypywanie 

naleŜy prowadzić warstwami gr. 20 cm. z jednoczesnym ubijaniem (zagęszczenie do Is=1,0 min.) 

WzdłuŜ projektowanego przyłącza ułoŜyć taśmę sygnalizacyjną na głębokości 0,40 m z wtopiona 

wkładka metalową. Po zasypaniu naleŜy wyrównać teren. 

 

3.5. Odległości bezpieczne 

Przy układaniu wodociągu równolegle do innych przewodów naleŜy między zewnętrznymi ścianami tych 

przewodów zachować odległości bezpieczne wynoszące: 

- od przewodów gazowych  1,5 m 

- od przewodów kanalizacyjnych 1,5 m  

- od kabli energetycznych  1,0 m 

 

3.6. Próba szczelności 

Przewód wodociągowy powinien być podany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby szczelności 

naleŜy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadzić w 
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temperaturze zewnętrznej nie niŜszej niŜ +1oC na ciśnienie 1MPa wg PN-97/B-10725. 

 

4. Kanalizacje 

4.1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa  

Kanalizacja sanitarna wykonana będzie rur PVC φ 110 mm klasy „N”, deszczowa φ 200. Projektuje się 

studzienki rewizyjne systemowe PVC 315 Wavin ze stoŜkiem i pokrywą betonową w miejscach 

trawników a w miejscach chodników pokrywy Ŝeliwne na teleskopach. 

Łączenie rur kanałowych kielichowych wykonać na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych – 

rodzaj „P”. 

Studzienka ściekowa typowa uliczna średnicy 500 mm z osadnikiem, syfonem, i wpustem Ŝeliwnym. 

 

4.2. Przyłącza i kanalizacja wewnętrzna 

Przyłącz kanalizacji wykonać z rur PVC φ 110 mm do studzienek systemowych 315 mm. Poziomy 

instalacji wewnętrznej wykonać z rur PVC 110 mm. Podejście na pionie wykonać w izolacji cieplnej na 

całej długości wełną mineralną w oplocie z drutu i w rurze ochronnej PVC 315 mm.  

 

4.3. Wykopy 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wytyczyć trasę kanałów. Głębokość wykopu zgodnie z 

projektem, wynikająca z warunków terenowych z zachowaniem dopuszczalnych spadków podłuŜnych. 

Kanały i przykanaliki naleŜy wykonać w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się wód w podłoŜe. 

Wykopy powinny być wykonane w porze bezdeszczowej bez naruszania struktury wykopu. Prace 

ziemne naleŜy realizować w wykopach wąskoprzestrzennych zgodnie z PN-B-10736 z 1999r. oraz PN-

86-B-02480. Wyrównanie dna wykopu wykonać ręcznie. Zagęszczenie gruntu w wykopach naleŜy 

wykonać do wartości Is=1,0. Po zasypaniu wykopu naleŜy teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

4.4. PodłoŜe  

Rury naleŜy układać na warstwie ochronnej piasku grubości 20 cm tzw. podsypce oraz 30 cm 

przysypce. Warstwę ochronną dokładnie ubić zapewniając oparcie rurociągu wzdłuŜ całej długości, na 

co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jego osi. WaŜne jest dobre zagęszczenie materiału 

wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyŜ zabezpiecza to rurę przed ewentualnym 

przemieszczaniem się.  

 

4.5.  MontaŜ przewodów 

Projektowane kanały wykonać zgodnie z sytuacją i profilem podłuŜnym. Rurociąg naleŜy 

układać od najniŜszego punktu, kielichami pod górę, aby zapewnić lepsze uszczelnienie rur. 
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4.6. Próba szczelności 

Wykonane odcinki kanalizacji poddać próbie szczelności na eksfiltrację – PN-92 B-10735. 

Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niŜszej niŜ +1oC na ciśnienie 1MPa 

wg PN-97/B-10725. 

 

4.7.  Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem. 

Przed przystąpieniem do wykopów naleŜy wytyczyć trasę. Po zakończeniu robót zapewnić 

inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.  

 

 

 

                                  opracował: mgr inŜ. Hubert Łozińsk 

 

 


