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                                              OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego wymiany magistrali  wodociągowej   z rur żeliwnych DN 

200mm na rury PEHD DN 225mm w ulicy  Śmigielskiego  na odcinku od ul. Jankowskiego do 

ul. Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.    

1. Podstawa opracowania  

1.1. Umowa nr TTI/P/2/2017 zawarta z   Inwestorem w dniu 10.01.2017r.                                                                                          

1.2. Warunki techniczne wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  

       Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp.  z dnia 23.01.2017r. 

1.3. Plan sytuacyjno-wysokościowy 

1.4. Wizja lokalna. 

2.  Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie: 

     ¬     renowacji magistrali wodociągowej polegającej na wymianie istniejących rur żeliwnych   

            DN 200mm na rury PEHD  DN 225mm metodą krakingu statycznego, o długości 335,0m 

     ¬     przełączenie  istniejącego   przyłącza wodociągowego z rur  PE  Dz 40 mm  do   

            nowego   rurociągu wodociągowego.    

     ¬     przełączenie  istniejącego   przyłącza wodociągowego z rur  żeliwnych DN 100mm do 

            nowego   rurociągu wodociągowego wraz z wymianą odcinka przyłącza na rury PEHD o  

           DN 110mm długości 5,0m.                                                              

3. Projektowane rozwiązanie 

3.1. Opis stanu  istniejącego. 

Ulica Śmigielskiego posiada nawierzchnię asfaltową oraz dwustronne chodniki.  W pasie ulicznym 

istnieje duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego. Planowana jest modernizacja ulicy 

Śmigielskiego co wymusza wymianę istniejącej magistrali wodociągowej z rur żeliwnych DN 

200mm na rury PEHD typu RC o DN 225mm. Założono wykonanie tych robót metodą krakingu 

statycznego aby nie zmniejszać przekroju istniejącego rurociągu.  

3.2. Opis przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych  

Metoda krakingu statycznego umożliwia wymianę rurociągu przy wykorzystaniu trasy starego 

przewodu, bez konieczności wykonywania liniowych wykopów na całej trasie . Wystarczą tyko 

wykopy pod komory montażowe. Wymiana metodą krakingu (wyburzeniowa) polega na kruszeniu 

starego rurociągu z ewentualnym  poszerzeniem przestrzeni ( tak jak w naszym przypadku), gdyż 

kawałki starej rury są wciskane w grunt. Z komory startowej  za pomocą siłowników specjalnego 

urządzenia o napędzie hydraulicznym  wprowadza się specjalnych, nieskręcanych żerdzi do 
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wnętrza istniejącego przewodu, a następnie w komorze „wprowadzającej” doczepia się  do nich z 

drugiej strony specjalną głowicę z nożem tnącym.  Głowica połączona jest z nowym rurociągiem  i 

nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą. Rura PEHD z wzmocnioną powierzchnią 

zewnętrzną ( PE100-RC, SDR 17 ) wciągana jest w odcinkach łączonych przez zgrzewanie na 

powierzchni terenu. . Długość gotowych do wciągania  odcinków uzależniona jest od dostępnego 

miejsca  tak, aby ograniczyć mieszkańcom utrudnienia w dostępie  do swoich posesji 

Połączenia rur za pomocą zgrzewania doczołowego , w węzłach za pomocą łączników rurowych 

równoprzelotowych lub rurowo-kołnierzowych oraz kształtek elektrooporowych. 

Armatura: 

- zasuwy klinowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina, wykonane z żeliwa sferoidalnego   

  min.GGG40 na ciśnienie  PN 16, z obudową sztywną i skrzynką uliczną do zasuw.   

  Wrzeciono zasuw powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego,   

  całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM. 

 - hydranty  pożarowe podziemne z dodatkowym zamknięciem  dn 80  PN 16 L-3-1,50, 

   ze skrzynką uliczną do hydrantów podziemnych. 

- kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 wg DIN 30677 z pokryciem   

   antykorozyjnym – farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz o grubości 250 µm, 

- połączenia kołnierzowe winny być skręcane śrubami ze stali nierdzewnej. 

Obudowy zasuw i hydrantów należy wokół  umocnić betonem lub brukowcem o powierzchni 0,6m 

x0,6m x0,15m. Skrzynki zasuwowe winny być posadowione na podstawie stabilizacyjnej( płycie 

nośnej). 

UWAGA: wszystkie materiały winny posiadać aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych 

do wydawania takich atestów( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dna 29.03.2007r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi– Dz. U. nr 61 poz.417.Ponadto 

materiały używane do budowy muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności 

wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez producenta, aprobaty techniczne i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 

Podane w opisie materiały mogą być zastąpione materiałami innych producentów pod warunkiem 

zachowania tych samych parametrów technicznych. 

4. Wykonawstwo robót  

Dla utrzymania ciągłości dostawy wody do budynków zasilanych w wodę z magistrali 

 ( krótkotrwałe przerwy są konieczne) przewiduje się realizację robót etapami.  

Proponuje się następujący tryb postępowania: 
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Etap I: odcinek od ul. Ledóchowskiego (węzeł nr W10) do węzła nr W8 ( na wysokości 

 bud   nr19 ) 

1. wykonanie komory nr 5 o wymiarach 8,0x1,5m o gł. 2,2m 

• rozebranie istniejącego węzła 

• wykonanie nowego węzła z odcinkiem nowego przyłącza do bud.nr19, z rur PEHD DN 

110mm  wyprowadzając poza jezdnię L= 5,0m 

• wstawienie dwóch zasuw  na magistrali jako tymczasowych, zasuwę A połączyć z rurą 

żeliwną DN 200mm 

2. wykonanie komory nr 8 o wymiarach 3,0x3,0m o gł. 2,2m w węźle nr W10, na skrzyżowaniu z  

     ul. Ledóchowskiego i  

• wykonanie nowego węzła z dwoma zasuwami i połączenie z istniejącym rurociągiem z rur 

AC 150mm  i przy zamkniętej zasuwie B zapewnić dostawę wody do bud.19.  

• sprawdzenie czy jest rura ochronna pod jezdnią ul. Ledóchowskiego. 

WARIANT  I  -  gdy jest rura ochronna 

• wykonanie komory nr7 o wymiarach 8,0x15m o gł. 2,2m 

• wyciągnięcie rury żeliwnej DN 200mm z rury ochronnej. 

• wyczyszczenie rury ochronnej wewnątrz. 

• wsunięcie  nowej rury PEHD RC DN 225mm i połączenie z zasuwą w węźle W 10 

• zabezpieczenie końcówek rury ochronnej manszetami. 

WARIANT  I I -  gdy nie ma  rury ochronnej 

• wykonanie komory nr7 o wymiarach 3,0x1,5m gł. 2,0m  ( dla późniejszego montażu 

hydrantu 

3. wykonanie komory nr 6 o wymiarach 2,0x1,5m gł. 2,0m  dla demontażu istniejącego  hydrantu 

komorę wykonywać równocześnie z komorą nr 7 

4. wykonanie krakingiem odcinek od W8 do W9 gdy jest rura ochronna lub do W10 gdy nie ma  

           rury ochronnej. Maszyna do przeciągania w komorze nr 8 lub nr 7, wprowadzanie rur z  

           komory nr 5. Końcówki wprowadzonych rur pozostawić z naddatkiem, aby ułatwić  

          późniejsze  połączenie w węzłach. 

5. zamontowanie hydrantu w komorze nr 6  

6. zmontowany rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie p= 1,0MPa,  Po   

    pozytywnym wyniku próby szczelności rurociąg należy   przepłukać wodą i przeprowadzić    

   dezynfekcję sieci przy zastosowaniu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego .Po dezynfekcji  

   rurociąg należy ponownie przepłukać i uzyskać pozytywny wynik badania wody przez  
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  „uprawnione laboratorium” 

7.zdemontować zasuwę B i połączyć trwale nowy przewód w węźle nr 8 

8. zamknąć zasuwę nr A i uruchomić odcinek W 8 – W10. 

Etap II : odcinek od W 8 do W4 

1. przy wyłączonej dostawie wody na odcinku W 1 W 8 wykonać komorę nr 2 o wymiarach 1 

      14,0x1,5 o gł. 2,40m  

• wykonać demontaż  fragmentów rurociągu żeliwnego w obrębie komory. 

• na rurociągu żeliwnym w węźle W4 zabudować zasuwę C ( wykorzystać zasuwę B po 

demontażu) od strony ul. Ledóchowskiego 

• w komorze nr 2 przy węźle W4 na rurociągu od strony ul. Jankowskiego dokonać 

włączenia rurociągu PEHD DN 40mm jako bypassu dla budynku nr 17d. Włączenie 

wykonać za pomocą  nasady żeliwnej do rur żeliwnych i zamontować  zasuwę na 

odgałęzieniu. 

2. ułożyć przewód PEHE DN 40mm częściowo w wykopie, częściowo po terenie i połączyć z   

    istniejącym rurociągiem przyłącza do budynku nr 17d. W miejscu połączenia wstawić trójnik i  

    zakorkować od strony węzła W 6. 

3. rurociąg bypassowy DN 40 poddać próbie ciśnieniowej, dokonać dezynfekcji i przepłukać, a  

   następnie zamknąć zasuwę C i uruchomić dostawę wody dla budynku 17d bypassem. 

3. wykonać komorę nr 3 o wymiarach 4,0x1,5m o gł. 2,40 m 

• demontaż istniejącej obejmy i zasuwy. 

4. wykonać komorę nr 4 o wymiarach 4,0x1,5m o gł. 2,40m 

• zdemontować istniejący hydrant 

5.wykonanie krakingiem odcinka od W 7 do W 8 - . maszyna do przeciągania w komorze nr 4                

        wprowadzanie rur z  komory nr 5. Końcówki wprowadzonych rur pozostawić z naddatkiem,   

        aby ułatwić  późniejsze  połączenie w węzłach. 

6. wykonanie krakingiem odcinka od W 5 do W 8 - . maszyna do przeciągania w komorze nr 4                

        wprowadzanie rur z  komory nr 2. . Końcówki wprowadzonych rur pozostawić z naddatkiem,  

       aby ułatwić późniejsze  połączenie w węzłach. 

7. włączenie przyłącza DN 40mm dla bud 17d do magistrali za pomocą nasady żeliwnej do rur PE  

        i zabudowanie zasuwy. 

8. montaż hydrantu w węźle W 9. 

9. przełożenie zasuwy C do węzła W 5 

10.  zmontowany rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie p= 1,0MPa,  Po   
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    pozytywnym wyniku próby szczelności rurociąg należy   przepłukać wodą i przeprowadzić    

   dezynfekcję sieci przy zastosowaniu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego .Po dezynfekcji  

   rurociąg należy ponownie przepłukać i uzyskać pozytywny wynik badania wody przez  

  „uprawnione laboratorium” 

11. zlikwidować połączenie bypassu na przyłączu 

12. zdemontować zasuwę A i uruchomić dostawę wody na odcinku W 5 –W 8. 

Etap III : odcinek od węzła W 1 do węzła W 4 

1. likwidacja bypassu 

2. wykonanie wykopu otwartego liniowego na odcinku od W 1 do W  

• demontaż istniejącego rurociągu żeliwnego DN200mm 

• ułożenie nowego rurociągu z rur PEHD DN 225mm 

3. wykonanie krakingiem odcinka od W 3 do W 4 - . maszyna do przeciągania w komorze nr 1               

        wprowadzanie rur z  komory nr 2. . Końcówki wprowadzonych rur pozostawić z naddatkiem,  

       aby ułatwić późniejsze  połączenie w węzłach. 

4.  wykonać odcinek magistrali pomiędzy węzłem W 4-W 5 

5. zamontowanie hydrantu w węźle W4  

6.  zmontowany rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie p= 1,0MPa,  Po   

    pozytywnym wyniku próby szczelności rurociąg należy   przepłukać wodą i przeprowadzić    

   dezynfekcję sieci przy zastosowaniu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego .Po dezynfekcji  

   rurociąg należy ponownie przepłukać i uzyskać pozytywny wynik badania wody przez  

  „uprawnione laboratorium” 

7. zdemontować zasuwę C i połączyć trwale z odcinkiem W 5 –W 6. 

5. Roboty ziemne 

Dla realizacji robót przewidziano częściowo wykopy otwarte, wąskoprzestrzenne o ścianach 

pionowych, umocnionych szalowaniem skrzyniowym przestawnym, a częściowo jako komory 

zabezpieczone elementami stalowymi, zabijanymi pionowo. Założono wykonywanie tych 

wykopów częściowo  mechanicznie przy użyciu koparki podsiębiernej o poj. łyżki 0,4m3, a 

częściowo ręcznie w obrębie istniejącego uzbrojenia oraz jako dokopanie do właściwej niwelety i 

wyrównanie dna wykopu.  Szczegółowe prowadzenie robót oraz zabezpieczenie wykopów 

wykonywać zgodnie z normą branżową BN-83/8336-02 „Przewody podziemne - roboty ziemne, 

wymagania i badania przy odbiorze”. Założono układanie przewodu wodociągowego na podsypce 

piaskowej o grubości 10cm  



 

 8 

Rurociągi po ich ułożeniu należy obsypać do wysokości 30 cm ponad wierzch rur piaskiem ręcznie 

z odpowiednim zagęszczeniem. Pozostałą część wykopu przewidziano zasypać przy użyciu 

spycharki dowiezionym piaskiem w miejsce gruntu rodzimego, (należy również zasypywać 

warstwami i zagęszczać ubijakami mechanicznymi). W miejscach skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem wykopy zasypywać ręcznie w całości.  

6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

Realizacja renowacji magistrali odbywać się będzie zasadniczo w systemie bezwykopkowym W 

miejscach komór  i wykopów otwartych istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć przez 

podwieszenie, a istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielna AROTA o 

długości zapewniającej   oparcie poza skrajem wykopu o l=1,0m.  W miejscu skrzyżowania  

wykopy należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. W obrębie w/w uzbrojenia zasypkę 

wykonywać również ręcznie Powyższe prace prowadzić pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.  

7 Uwagi końcowe 

7.1. Trasę rurociągu należy wyznaczyć przez służbę geodezyjną, 

7.2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządcy drogi. 

7.3. Przed rozpoczęciem robót w obrębie istniejącego uzbrojenia należy powiadomić właściciela   

      tego uzbrojenia. 

7.4. Wykopy zabezpieczyć barierkami. 

7.5. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne przez służbę   

       geodezyjną. 

7 .6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru   

       robót budowlano-montażowych cz. II” oraz z zachowaniem   przepisów bhp. 

 8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

  Podstawa prawna : Dz.U. z 2013r poz 1409 z późniejszymi zmianami art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7   

   lipca 1994r.- Prawo budowlane. 

  Projektowana inwestycja polega na:   

− renowacji magistrali wodociągowej DN 200mm metodą krakingu statycznego 

(bezwykopkowo). 

− przełączeniu istniejących przyłączy   do nowego rurociągu wodociągowego.  

Powyższe obiekty realizowane będą w pasie drogowym ulicy Śmigielskiego, stanowiącej własność 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego W czasie realizacji powyższej inwestycji oraz w czasie 

eksploatacji obszar oddziaływania będzie mieścić się w granicach pasa drogowego 
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 ( na działkach nr: nr65/2;106/2;107/2;108/3;109/3;110/3;114/4;112/4; 

     113/2;122/4;121/3;120/9;120/7;119/5;118/7;200 obręb 0083)  

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie  wprowadza 

ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza praw osób trzecich.                                                     

                                   

                              Opracował : mgr inż. Zdzisław. Majchrzak 


