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I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1 .Temat opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przyłącza wodociągowego i 
kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku uŜytkowo-administracyjnego zlokalizowanego na 
działce nr ewid. 511/25 przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach 

2.Dane techniczne 

2.1 . Przyłącza wodociągowe: 
♦ z rur PE 80-SDR 11- DN 75x6,8 mm   długości L= 24,80 m 

2.2. Pomiar wody dla potrzeb budynku – wodomierz sprzęŜony DN 50 mm. 

2.3 Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 

♦ z rur PCV- ø 160x 4,0mm klasy N długości L = 20,00m 

3.Podstawa opracowania 

- Umowa-Zlecenie Inwestora 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
- Warunki techniczne wykonania podłączenia do sieci wodociągowej „WODOCIĄGI 

KIELECKIE” Sp. z o.o. znak TT-W/3660/1453/08 z dn. 12-06-2008 

- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kielcach 
- Obowiązujące normy, zarządzenia i wytyczne do projektowania 



II.  OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA  

1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
1.1. Opis zastosowanych materiałów i rozwiązań projektowych. 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez „Wodociągi Kieleckie” doprowadzenie 
wody do budynku projektuje się niezaleŜnym przyłączem wodociągowym z  istniejącego 
wodociągu rozdzielczego z rur Ŝeliwnych ∅150 mm.                                                       

 Miejsce włączenia oznaczono na rysunku cyfrą 1.  
Włączenie projektowanego przyłącza wykonać poprzez trójnik Ŝeliwny kołnierzowy DN150/65 
i dwie złączki RK. W odległości do 1m od miejsca włączenia umieścić zasuwę odcinającą DN 
65 Ŝeliwną kołnierzową z miękkim uszczelnieniem z obudową teleskopową PE lub PP do zasuw 
oraz skrzynką uliczną z pierścieniem dystansowym do ustawienia wymaganego poziomu. 
Zasuwę  posadowić    na    betonowym    bloku    podporowym.    Projektowane    przyłącze 
wodociągowe do budynku  wykonać z rur PE DN 75x6,8 mm (SDR11, PE80, PN12,5). 
Rzeczywistą rzędną istniejącego wodociągu określić po wykonaniu odkrywki. 
Uwaga - istniejące przyłącze z sieci wewnętrznej i ujęcia lokalnego NSK Bearings naleŜy 
wyłączyć z eksploatacji poprzez zamontowanie przed budynkiem korka zaślepiającego. 

1.2. Obliczenia przyłącza wodociągowego 

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej. 

 Woda zimna Woda ciepła 
Lp Przybór ilość qn suma qn qn qn 

-  szt dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s 
 umywalka 10 0,07 0,70 0,07 0,70 
 zlewozmywak 3 0,07 0,021 0,07 0,0721 
 miska ustępowa 15 0,13 1,95 - - 
 natrysk 6 0,15 0,90 0,15 0,90 
 pisuar 3 0,3 0,90 - - 
    4,66  1,81 

Przepływy obliczeniowe wody w instalacji wodociągowej dla całego budynku na cele socjalno-
bytowe zgodnie z PN-92/B-01706, wyznaczono ze wzoru: 

q = 0,682 x ( Σqn ) 
0,45   - 0,14 

q = 0,682 x ( 6,47) 0,45 - 0,14 
q = 1,44 l/s 

Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpoŜarowych 

W istniejącym budynku są zamontowane hydranty p.poŜ. HP-52 o średnicy f 50 mm, o 
wydajności 2,5 dm 3/s =9 m /h 

Zakłada się jednoczesną pracę dwóch hydrantów. 
Qp.poŜ= 2x2,5 dm3/s = 5 dm3/s = 18m3/h 
Dobór wodomierza. 

Doboru wodomierza dokonano zgodnie z PN - 92/B-01706 
Zapotrzebowanie wody:  



q = 5 dm3/s = 18 m3/h 

Dobór wodomierza: 
Dobrano wodomierz sprzęŜony  DN 50 mm  
Nominalny strumień qn = 15 m3/h 
Maksymalny strumień qmax.= 70 m3/h 

qo =18 m3/h 
DN ≤ d 
 50 mm ≤ 65m 

Podejście pod wodomierz wykonać w nowo projektowanej studzience wodomierzowej 
typowej  St. zg. z PN-B-10720:1998. 

Przy montaŜu zestawu wodomierzowego naleŜy przewidzieć prosty odcinek długości 
L>=5D i L>=3D za wodomierzem. 
Zgodnie z PN-B-01706/Az 1 za głównym zaworem odcinającym i wodomierzem 
( od strony instalacji wewnętrznej wodociągowej ) projektuje się zawór zwrotny 
antyskaŜeniowy z moŜliwością nadzoru ∅ 50 mm w celu zapobiegnięcia 
wtórnemu skaŜeniu wody w sieci miejskiej i zawór redukcyjny DN 50. 
Studzienkę wodomierzową (prostokątną) zaprojektowano w typowej Ŝelbetowej konstrukcji 
monolitycznej o wym 2,6x1,0 x2,3 m z zastosowaniem betonu kl. B150 i stali zbrojeniowej 
kl. A-0, StOS. 
Przykrycia studzienek prostokątnych -typowymi elementami prefabrykowanymi wg. KB1- 
38.4.3(10)-72. Beton podłoŜa klasy B-10 o grubości 10 cm, płyta denna oraz dolna część 
studzienki na wysokości wejścia przewodów z betonu B-150. 
W płycie przykrywającej osadzić właz Ŝeliwny kanałowy   Ø600 typu B12.5. 
Wysokość osadzenie wyregulować cegłą kanalizacyjną na zaprawie cementowej Rz80. 
Spoiny zatrzeć cementem na gładko z obu stron. 
Studzienkę montować w gotowym , odwodnionym wykopie. 

Przed zasypaniem wykopów wodociąg zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru 
technicznego przez „Wodociągi Kieleckie” 
Obsadzić stopnie włazowe Ŝeliwne rozstawione co 30 cm z zabezpieczeniem izolacją 
antykorozyjną . 
Wszystkie zewnętrzne powierzchnie studzienki zabezpieczyć powłoką Gumbit. 

1.3. Rury ochronne. 

Końcówki rur ochronnych uszczelnić manszetami do zamykania instalacji wodnych 
wykonanych z elastomeru typu MBR alternatywnie  korek z pianki poliuretanowej dł. min 20 
cm. Jako element oporowy dla korka w trakcie jego formowania, naleŜy zastosować tuleję 
dystansową ze styropianu dł.20 cm. 

1.4. Oznakowanie przewodu wodociągowego. 

Po wykonaniu przewód przyłącza wodociągowego naleŜy oznakować tablicami 
informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tablice te winny być umocowane na pobliskich 
budynkach, ogrodzeniu trwałym. Oznakowaniu podlegają załamania trasy przewodu w 
planie oraz zasuwy. Nad wodociągiem naleŜy równieŜ ułoŜyć taśmę ostrzegawczo -
oznacznikową z wkładką stalową. 

1.5 Próby szczelności i płukanie przyłącza wodociągowego 

Po zakończeniu prac montaŜowych przyłącza wodociągowego naleŜy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową ułoŜonego przewodu zg. z PN-B-10725 punkt 8.2.1.4 (szczelności) . Próbę 
wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. 

 Przygotowany do próby szczelności odcinek wodociągu naleŜy napełnić wodą i 
odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do wartości 1,5 x najwyŜsze ciśnienie robocze, ale nie



mniej niŜ 1,0 MPa (naleŜy zachować szczególną staranność i ostroŜność). Ciśnienie to w okresie 
30 minut naleŜy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 
minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w 
trakcie próby przecieków,  naleŜy je usunąć i  ponownie wykonać całą próbę od początku. 
Po wykonanych próbach ciśnieniowych przyłącze wodociągowe naleŜy przepłukać, a następnie 
przeprowadzić dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu o zawartości wolnego chloru 25 
mg/m3. Po napełnieniu przyłącza, podchloryn sodu naleŜy pozostawić na 48 godzin, a następnie 
płukać przyłącze czystą wodą tak długo aŜ wypływaj ąca woda nie będzie posiadać zapachu 
chloru. Po płukaniu próbkę wody z przyłącza naleŜy poddać badaniu bakteriologicznemu w 
Terenowej Stacji SANEPID. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku moŜna oddać przyłącze do 
eksploatacji przed upływem 10-ciu dni od płukania ( w przeciwnym razie dezynfekcję naleŜy 
powtórzyć). Wodę po procesie dezynfekcji przed zrzuceniem do odbiornika naleŜy poddać 
dechloracji np. siarczanem sodowym. Wynik z wykonanej (przez uprawnionego wykonawcę) 
próby ciśnieniowej przyłącza wody naleŜy przedłoŜyć przedstawicielowi „Wodociągów 
Kieleckich” w dniu odbioru technicznego 

2. PRZYŁĄCZE    KANALIZACJI   SANITARNEJ: 
Z istniejącego budynku są   odprowadzane ścieki sanitarne istniejącym przyłączem z rur PVC 
DN160mm. 
Inwentaryzację geodezyjną ww. przyłącza załączono po opisie technicznym. Dla budynku 
projektuje się dodatkowe przyłącze kanalizacyjne z pomieszczenia kotłowni ( ze względu na 
brak dokumentacji wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej). Ścieki bytowo - gospodarcze z 
pomieszczenia kotłowni odprowadzane będą do zbiorczego kanału sanitarnego wykonanego z 
rur ∅ 200, poprzez projektowaną studzienkę wykonaną z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm. Włączenie wykonać do istniejącej studzienki Si (o rzędnych 263,29; 261,89). Kinetę 
studni naleŜy wyprofilować tak aby zapewnić ciągłość strugi 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy N f 160/4,0 , 
ściankę przewodów naleŜy przyjąć litą zgodnie z PN-EN 1401-1:1999, łączone na uszczelki 
gumowe wargowe. 
Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki bytowo - gospodarcze, nie przewiduje się 
odprowadzania ścieków typu technologicznego. 
Przewody układać na podsypce z piasku grubości 10-15 cm, zasypkę do 30 cm nad wierzch 
kanału wykonać z piasku, dalej gruntem rodzimym. Na przyłączu zaprojektowano studzienkę 
rewizyjną S1 
Studzienkę naleŜy wykonać wg KB-4.12.1/7 w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej. Beton podłoŜa klasy B-10 o grubości 10 cm, płyta denna z kinetą oraz dolna 
część studzienek na wysokości wejścia kanałów z betonu B-20. Na płycie dennej zamontować 
naleŜy kręgi betonowe Ø1000 wg Pn-86/8971-08. Studzienki przykryć płytami 
prefabrykowanymi typu PP 124/60. W płycie przykrywającej osadzić włazy z śeliwna szarego 
bez wentylacji Ø600 typu B125, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000 . 
Kręgi i płytę przykrywaj ącą układać na zaprawie cementowej marki Rz80. Wysokość osadzenia 
wyregulować cegłą kanalizacyjną na zaprawie cementowej Rz80. Spoiny zatrzeć cementem na 
gładko z obu stron.  
Obsadzić stopnie złazowe Ŝeliwne o średnicy Ø 30 mm, rozstawione co 30 cm z 
zabezpieczeniem izolacją antykorozyjną. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie 
studzienek zabezpieczyć powłoką z Bitgumu. 
Przejścia przykanalika przez ściany studni rewizyjnych naleŜy wykonać stosując tuleje 
przejściowe z uszczelką gumową. Części składowe uzbrojenia wymagające zabezpieczenia 
antykorozyjnego, zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie murowane, betonowe zaizolować 
materiałami bezpiecznymi ekologicznie. 
 



Rzędne projektowanego przyłącza kanalizacyjnego zostały określone w części graficznej. 
Rury  łączyć   naleŜy   na  uszczelki   gumowe  z   gumy  EPDM   odpornej   na   substancje 
występujące w ściekach, a takŜe na agresywne oddziaływanie wód gruntowych. 
Rury układać na 15 cm warstwie piasku ze spadkiem w kierunku odbiornika. 
Na przejściu rurociągu pod fundamentem zamontować rurę osłonową stalową o średnicy 225 
mm i długości 0,8 m. Rurę zabezpieczyć antykorozyjnie farbą chlorokauczukową. 

2.1 PRÓBY SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Próbę szczelności na eksfiltrację poszczególnych odcinków ułoŜonego przyłącza 
kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN-1610. 

W czasie trwania próby szczelności na eksfiltrację nie powinien nastąpić ubytek wody w 
badanym odcinku kanału. Czas próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience 
powinien wynosić 30 minut. W trakcie trwania próby wszelkie odgałęzienia naleŜy zaślepić. W 
czasie trwania próby naleŜy dokonywać kontroli złączy, ścian przewodu studzienki 
kanalizacyjnej. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z p-ktem 4. 

3. ZABEZPIECZENIE SKRZYśOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. 

W pobliŜu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać bezwzględnie sprzętem 
ręcznym, w obecności uŜytkownika sieci i zgodnie z przepisami BHP. 
KrzyŜujące się uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa naleŜy zabezpieczyć przez 
podwieszenie do bali drewnianych za pomocą obejm z drutu stalowego ∅ 6-10 mm. 
Odcinek przyłącza wody w pobliŜu istniejącego kanału deszczowego ∅ 600 mm   stalowej 

∅100 L=1,0 zg. z częścią rysunkową . 
Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z p-ktem 4. 

4, ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne związane z projektowanym przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej 
wykonywać w sposób ręczny (3 0%) i mechanicznie ( 70% ). Wykopy o ścianach pionowych 
zabezpieczyć balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo. Wykopy 
w pobliŜu budowli i istniejącego uzbrojenia wykonać bezwzględnie sprzętem ręcznym. Wykopy 
zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz zabezpieczyć barierami lub taśmą 
ostrzegawczą przed wejściem na teren budowy osób niepowołanych. 
Rury wodociągowe naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 15 cm, natomiast rury 
kanalizacyjne naleŜy posadowić na ławie piaskowej o grubości 15 cm wykonanej z piasku 
gruboziarnistego lub średnioziarnistego bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20 mm z 
zagęszczeniem i z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem. W 
miejscach złączy rur naleŜy wykonać dołki montaŜowe o głębokości ca 10 cm. UłoŜony odcinek 
rury wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku. Grubość warstw 
nie powinna przekroczyć 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niŜ 30 cm. Zasypkę 
wykopów w poziomie rurociągu jak i 30 cm ponad wierzch rury naleŜy wykonać piaskiem - 
sprzętem ręcznym, powyŜej gruntem rodzimym bez kamieni z zagęszczeniem. Stopień 
zagęszczenia dla obsypki poza drogami wynosi 95% zmodyfikowanej skali Proctora, a w drodze 
100%. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-15 cm. Rurociąg w 
wykopie układać ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu. 

5. WARUNKI BHP 

Wszystkie prace naleŜy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.: 
 



— rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych, 

— PN-83/B-8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod. - kan. 
— PN-88/B-06050     - roboty ziemne budowlane - wykopy oznakować i zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych. 
— WyposaŜyć budowę w apteczkę umoŜliwiającą udzielenie pierwszej pomocy w razie 

wypadku. 
— Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy układaniu przyłącza wod.- kan. w 

zakresie BHP odnośnie robót ziemnych. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

1. Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami 
branŜowymi i BHP oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz "Instrukcją 
projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, część III. Zewnętrzne przewody 
kanalizacyjne z rur PVC" oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w 
Warszawie. 

2. Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735 i PN-B-10702 
3. Wszelkie roboty ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
4. Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i 

uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Dostosować się do uwag zawartych w 
załączonych uzgodnieniach i opiniach. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa 
wątpliwości naleŜy wyjaśnić z autorem opracowania w ramach zleconego nadzoru 
autorskiego. 

5. Wykonane przyłącze przed zasypką zgłosić do odbioru technicznego do Wodociągów 
Kieleckich z pełną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 

Opracowała: mgr 
inŜ. K. Chodacka 

04. 2009 



 
































