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OPIS TECHNICZNY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

1.  Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej pod 

Al. Jana Pawła II na granicy obrębu Ciemne i obrębu Cegielnia w gminie Radzymin 

polegająca na wymianie przewodu Ø110 na przewód Ø160. Należy usunąć istniejący 

przewód Ø110PE wraz z dwoma studniami z zasuwami i wybudowaniu po tej samej 

trasie przewodu Ø160PE. Wybudowany zostanie również  zdrój czerpalny – hydrant 

nadziemny Ø100 wraz z przyłączem do przebudowywanej sieci. Pod jezdniami dróg 

serwisowych przewód zostanie umieszczony w istniejącej rurze osłonowej Ø 225, 

którą należy po usunięciu starego przewodu Ø110 wyczyścić, wykonać w niej 

kamerowanie, a następnie umieścić nowy przewód Ø160PE. Sieć zostanie włączona 

do istniejącej sieci wodociągowej Ø160 w dz. 339 obr. Ciemne i do istniejącej sieci 

wodociągowej Ø160 w dz. 331/180 obr. Cegielnia.  

Odcinek w istniejącej rurze osłonowej w pasie drogi wojewódzkiej, zostanie 

wykonany wg. odrębnej procedury. 

 

Zadaniem projektowanego odcinka sieci wodociągowej Ø160, który łączy dwa 
odcinki wodociągów Ø160 jest zapewnienie koniecznego przepływu wody gdyż 
aktualna średnica Ø110 powoduje częściowe a nawet całkowite braki w jej dostawie. 
Wodociąg ten zaopatruje mieszkańców gminy w wodą oraz zapewnia wodę na cele 
przeciwpożarowe dla obszaru gminy. 
 

 

Zgłoszeniu podlega 

- odcinek 1 z rur PE Ø160 o długości L = 15.6m 

- odcinek 2 z rur PE Ø160 o długości L =  27.7m 

- przyłącze do hydrantu z rur PE Ø110, o długości  L= 4,3m 

 

2. Projektowany przewód wodociągowy. 
 Trasa projektowanego przyłącza do hydrantu została ustalona przez 
projektanta i zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w PODGiK w Wołominie. 
Projektowany wodociąg przebiega po trasie starego wodociągu, pod Al. Jana Pawła II 
i nie był uzgadniany. Szczegółowy przebieg trasy projektowanych przewodów 
pokazano na rysunkach.  
 

3. Kolejność wykonywania robót 

Poszczególne elementy obiektu realizowane będą w następującej kolejności: 

1. Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych  

2. Odłączenie przepływu wody w przebudowywanym odcinku 

3. Rozbiórka istniejących studni z zasuwami (Ø1000 i Ø2000) 

4. Usunięcie starego przewodu z istniejącej rury ochronnej Ø225 

5. Oczyszczenie rury ochronnej i jej kamerowanie  

6. Wymiana na rury Ø160PE w istniejącej rurze ochronnej i na pozostałych odcinkach 

7. Instalacja innych elementów sieci 

8. Zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni 
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4.  Materiał i średnica przewodów oraz uzbrojenie dla całości.   
 Projektuje się wykonanie głównego przewodu wodociągowego  
z rur Ø160x9,5 PE 100 SDR 17 PN 10 o długości całkowitej L = 81.1mb z czego 
37,8m zostanie wykonane wg odrębnej procedury. Wykonane zostanie również 
przyłącze do hydrantu z rur Ø110x6,6 PE 100 SDR 17 PN 10 o długości L= 4,3m.   

Włączenie do istniejącego wodociągu należy wykonać za pomocą trójnika 
kołnierzowego T150/100/150. Na każdym odejściu zamontować odpowiednią zasuwę 
kołnierzową , a następnie zamontować rury Ø160PE. Przejście pod jezdnią Al. Jana 
Pawła II i pod drogami serwisowymi wykonać w istniejącej rurze ochronnej Ø 225PVC 
o długości L=50,0m (odcinek 37,8m w pasie drogi wojewódzkiej zostanie wykonany 
wg odrębnej procedury). Przy wejściu i wyjściu rury osłonowej zamontować 
manszety typu "N". Następnie zamontować dalszy odcinek przewodu Ø160PE,  
przed węzłem nr 6 zamontować zasuwę liniową ZL DN150, a w węźle 6 zamontować 
trójnik T150/150/150 i jedno odejście zaślepić. Przewód zakończyć włączeniem do 
istniejącego wodociągu Ø160 poprzez trójnik kołnierzowy T150/150/150 przed  
którym zamontować zasuwę kołnierzową ZL DN150. Na pozostałych odejściach 
zamontować ZL DN150 i zwężkę FFR150/100 z zasuwą ZL DN100.  

Zmianę kierunków wodociągu należy wykonać z wykorzystaniem 
odpowiednich kolan elektrooporowych Ø160PE 30° i 90°. 

W miejscu włączenia przyłącza do hydrantu zamontować trójnik kołnierzowy 
T150/100/150, za nim zasuwę kołnierzową ZL DN100 a za nią przewód Ø110PE 
odpowiedniej długości, który należy zakończyć kolanem stopowym N DN100 
i zakończyć hydrantem nadziemny HP100. 
 

 Zestawienie materiałów dla całego odcinka: 
 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1 rury Ø160 x 9,6  PE 100   SDR 17  PN10 mb 43,3 

2 rury Ø110 x 6,6  PE 100   SDR 17  PN10 mb 4,3 

3 taśma sygnalizacyjna z wkładką metalową mb 33,0 

4 Kolano elektrooporowe Ø160PE 30° szt. 1 

5 Kolano elektrooporowe Ø160PE 90° szt. 1 

6 Trójnik kołnierzowy żeliwny T 150/150/150 szt. 2 

7 Trójnik kołnierzowy żeliwny T 150/100/150 szt. 2 

8 Zasuwa kołnierzowa ZL DN150  z miękkim uszczelnieniem szt. 5 

9 Zasuwa kołnierzowa ZL DN100  z miękkim uszczelnieniem szt. 3 

10 Kolano kołnierzowe stopowe DN100   szt. 1 

11 HP hydrant nadziemny DN100   szt. 1 

12 Łącznik rurowo kołnierzowy do rur PE Ø160 szt. 4 

13 Łącznik rurowo kołnierzowy do rur PE Ø110 szt. 2 

14 Łącznik rurowo kołnierzowy do rur PCV Ø160 szt. 1 

15 Łącznik rurowo kołnierzowy do rur PCV Ø110 szt. 2 

16 Mufa PE Ø160 szt. 5 

17 Mufa PE Ø110 szt. 2 

18 Nasuwka PVC Ø160 szt. 1 

19 Nasuwka PVC Ø110 szt. 2 

20 Króciec dwukołnierzowy FF Ø150 L=1,0m szt. 1 

21 Zaślepka kołnierzowa Ø160 szt. 1 

22 Manszety typu N 240x150 szt. 2 

23  Zwężka FFR 150/100 szt. 1 
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Układy przewodów i uzbrojenia zostały przedstawione w części rysunkowej.  
-Zasuwy, trójniki i kolana na sieci należy wykonywać za pomocą odpowiednich 
kształtek kołnierzowych z miękkim uszczelnieniem z żeliwa sferoidalnego  
z łącznikami rurowo kołnierzowymi typ RK-E do rur PCV PE  
- zastosować armaturę figury 002 (F5) o połączeniach kołnierzowych 
- połączenia elementów żeliwnych z elementami PE i PVC wykonać za pomocą 
odpowiednich łączników RK, tulej i kołnierzy 
-Rury i kształtki należy zgrzewać doczołowo lub elektrooporowo. 
-Trójniki i kolana stopowe należy zabezpieczyć blokami oporowymi zgodnie z normą 
BN-81/9192-05. Ponadto pod zasuwy i hydranty należy wykonać betonowe bloki 
podporowe. Między blokiem, a rurą należy wykonać dylatację z dwóch warstw kitu 
bitumicznego lub folii polietylenowej. 
- Hydrant przy obsadzeniu należy obsypać żwirem zabezpieczonym geowłókniną, 
przynajmniej 30cm ponad otwór spustowy. 
- 20-30cm nad przewodem umieścić taśmę sygnalizacyjną, biało-niebieską 
szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową 
- materiały muszą być zgodne z wytycznymi w warunkach technicznych 
- prace wykonywać zgodnie z wytycznymi w warunkach technicznych 
 
5. Próba hydrauliczna. 
Zamontowane przewody wodociągowe przed włączeniem do czynnej sieci 
wodociągowej należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 1Mpa /10KG/cm2/  
w czasie 30min zgodnie z normą PN-B-10725:1997.  
Próbę ciśnieniową należy wykonać z zamontowanym uzbrojeniem, po ułożeniu 
przewodu w wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniu bloków oporowych oraz 
po przykryciu rur co najmniej 1 m ziemi z pozostawieniem odkrytych połączeń 
kołnierzowych. 
 
6. Dezynfekcja i płukanie sieci. 
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję 
przewodów podchlorynem sodu w ilości 250 mg/l, a po uzyskaniu pozytywnych 
wyników bakteriologicznych poddać intensywnemu płukaniu. Przewody płukać  
z prędkością v = 1,0 m/s pod nadzorem użytkownika. Wodę po płukaniu odprowadzić  
powierzchniowo w kierunku pobliskich terenów niezabudowanych. 
 
7.  Obliczenie strat ciśnienia i hydrantu ppoż. 
 

Ponieważ wymieniany fragment wodociągu znajduje się w obiegu zamkniętym,  
nie liczono strat ciśnienia na przedmiotowym odcinku dla nowego hydrantu Ø100 
Ciśnienie dynamiczne w proj. hydrancie w węźle nr 10, zapewnia wydajność 
w wysokości Q = 10 l/s hydrantu ppoż zlokalizowanego w tym węźle. 
 
8. Istniejący stan uzbrojenia na trasie wodociągu. 
Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego wodociągu oparto 
na mapie geodezyjnej do celów projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej 
 w terenie. Na omawianym terenie występuje  uzbrojenie: 
-   istniejący wodociąg Ø160 
-   istniejące przewody kanalizacji sanitarnej Ø160 
-   istniejące przewody teletechniczne 
-   projektowane przewody teletechniczne i energetyczne 
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Na profilach podłużnych zaznaczone zostały wszystkie ujawnione 

skrzyżowania istniejącego uzbrojenia z projektowanymi przewodami. Ponieważ 
profile opracowywano na podstawie danych z mapy, zaznaczone rzędne mogą być 
inne od rzeczywistych. W trakcie robót mogą być ujawnione  
nie wykazane na planie dodatkowe przewody uzbrojenia podziemnego, które również 
należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przy wystąpieniu kolizji  
z urządzeniami podziemnymi, przebudowę należy wykonać po uzgodnieniu  
z projektantem i inwestorem oraz właścicielem sieci oraz pod nadzorem odpowiedniej 
jednostki 
       Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić do odpowiednich służb 
eksploatacyjnych i pod nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywać prace ziemne. 
 

9.  Roboty ziemne. 
 Roboty montażowe wodociągowe wykonywane będą w wykopach 
wąskoprzestrzennych szalowanych poziomo układanymi wypraskami stalowymi. 
Wykopy wykonywane będą mechaniczno-ręcznie ( w 80% -mechanicznie, a w 20% - 
ręcznie), a urobek na odkład. Ze względu na zlokalizowanie przewodu w pasie drogi, 
należy zapewnić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. 
Część przewodów zostanie wykonana przeciskiem w rurach ochronnych. 
 Rury PE układać na podsypce z piasku grubości 0,20m. Pierwszą warstwę 
zasypki o grubości 0,20m ponad rurę należy wykonać ręcznie przy pomocy suchego 
piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym ręcznym ubiciem w celu dokładnego 
wypełnienia szczelin wokół rurociągu. Dalszą zasypkę wykonać gruntem z wykopu,  
z rozścieleniem i ubiciem, warstwami grubości 0,20m. Zasyp powinien być dokładnie 
zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu –  
wg CBR>0,98. Ze względu na zlokalizowanie kanału w drodze, należy zapewnić 
szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Nadmiar ziemi z wybrany z wykopów 
Wykonawca usunie we własnym zakresie. 
Krzyżujące się z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.  
Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą „Roboty ziemne – 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 
techniczne wykonania”  PN-B/10736:1999. 
Przed przystąpieniem do robót fakt ten należy zgłosić do odpowiednich służb 
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzić prace.  
Wykonany wodociąg należy zinwentaryzować przed jego całkowitym zasypaniem,  
a uzbrojenie wodociągu /hydranty, zasuwy/ oznakować zgodnie z normą  
PN-86/B-03020 – Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
Wodociąg należy przygotować do odbioru zgodnie z normą PN-B-10725:1997 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”,  
Odbiór robót należy prowadzić zgodnie z normą PN-81/B-10725 „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 

 

 

 

 

 

 



 7

 

10. Opinia geotechniczna. 

Projektowana inwestycja została zaliczona do II kategorii geotechnicznej. Warunki 

gruntowe dla całej budowy uznano jako proste.  

Wykonanie projektowanych obiektów w istniejących warunkach geologicznych jest 

możliwe. 

11. Ocena warunków realizacji przewodów. 

Realizując wykopy pod projektowany wodociąg może wystąpić konieczność  
odwodnienia wykopów na odcinku. 
 Należy zastosować odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem warstwy 
filtracyjnej o grubości 30cm o grubości frakcji 8-16 mm, ze studzienką zbiorczą 
bezpośrednio z wykopu za pomocą pomp. Dopuszcza się wykorzystanie odwodnienia 
liniowego. Wykonawca uzgodni ewentualny sposób odwodnienia z Projektantem  
i Inspektorem Nadzoru. Rzeczywistą ilość godzin pompowania wody z wykopu określi 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
     Odprowadzanie wody wypompowywanej z wykopów projektuje się tymczasowymi 
rurociągami do najbliższego cieku otwartego lub na pobliskie tereny niezabudowane  
po wcześniejszym uzgodnieniu  powyższego z właścicielami tych terenów.   

 
12. Wymagania dotyczące  ochrony środowiska. 
 

Szczelność przewodów sieci wodociągowej jest sprawdzana poprzez wykonanie próby 
hydraulicznej tych przewodów – przed ich włączeniem do czynnej sieci wodociągowej 
- na ciśnienie 1Mpa /10KG/cm2/ w czasie 30min zgodnie z normą 
 PN-B-10725:1997. 
Liniowe roboty ziemne, jakich wymaga budowa omawianego wodociągu  
na maksymalnej głębokości 3,30m ppt. nie spowodują zachwiania stosunków 
wodnych w granicach działek, w których będą prowadzone, ani na terenie działek 
sąsiadujących  z nimi. Nie istnieje również jakiekolwiek zagrożenie powstania leja 
depresyjnego w rejonie przedmiotowych robót. Nadmiar ziemi z wybrany z wykopów 
Wykonawca usunie we własnym zakresie.  
W trakcie realizacji inwestycji nie powstaną żadne odpady wymagające szczególnego 
rodzaju zagospodarowania. 
 

     UWAGA! 
� Wykopy należy oznaczyć światłem koloru żółtego, zapalonym od zmierzchu  
          do świtu. 
�       Zachować przepisy BHP  
� Trasę wszystkich przewodów wodociągowych oznakować taśmą sygnalizacyjną 
          z wkładką metalową. Taśmę ułożyć 0,2÷0,3m nad wierzchem przewodu. 
� Całość robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:99 i zachować przepisy     
           BHP. 
� Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikające z dostosowania  
         do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualność 
         wymienionych rozporządzeń norm i przepisów. 








































