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1. Podstawa opracowania. 

 Zlecenie Inwestora 

 warunki techniczne renowacji magistrali wodociągowej oraz budowy sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w al. Słowackiego w Ostrowie Wlkp. z dnia 23.03.2015 roku wydane przez WODKAN 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. 

 uzgodnienia z użytkownikami sieci podziemnych 

 decyzja wydana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu 

 decyzja nr PZD.6.5443.151.2015 z dnia 16.09.2015 roku wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Ostrawie Wlkp. 

 uzgodnienie nr TODDWA-KL.2110-49450/15/DB z dnia 13.08.2015 roku wydane przez Orange 

Polska SA 

 uzgodnienie nr E/W/15/4067/IP z dnia 13.08.2015 roku wydane przez Netia SA w Ostrowie Wlkp. 

 uzgodnienie nr EOP-42MMD-AG-005268-2015 z dnia 05.08.2015 roku wydane przez Energa 

Operatora w Ostrowie Wlkp. 

 uzgodnienie nr DT/TE/SzK/2148/2015 z dnia 04.08.2015 roku 

 uzgodnienie z dnia 29.07.2015 roku wydane przez Ostrowski Zakład Cieplny SA w Ostrowie Wlkp. 

 uzgodnienie nr ZTI-5000-101548/15 z dnia 18.09.2015 roku wydane przez Zakłada Gazowniczy w 

Kaliszu 

 „Instrukcja techniczna do renowacji gazociągów, wodociągów, kanalizacji i rurociągów 

przemysłowych” wydana przez Wavin Metalplast Buk 

 Projekt budowlany „Przebudowa wodociągu Dz 125 mm PE wraz z przyłączem wodociągowym Dz 

63 mm PE w ul. Słowackiego w Ostrowie Wlkp.” opracowany przez „COWOGAZ” Pracowania 

Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych w lipcu 2015 roku. 

 obowiązujące normy oraz przepisy 

 wizja w terenie 

2. Zakres i cel opracowania. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany renowacji odcinka magistrali 

wodociągowej z rur żeliwnych w al. Słowackiego o średnicy Ø250mm pomiędzy ul. Bojanowskiego 

a ul. Konopnickiej oraz Ø300 mm pomiędzy ul. Królowej Jadwigi i ul. Limanowskiego w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 

W ramach opracowania nie wykonano przeglądu kamerą TV odcinków magistrali wodociągowej 

przewidzianej przez Inwestora do renowacji.  

Zaleca się przed przystąpieniem do realizacji renowacji odcinków magistrali wodociągowej wykonać 

jej przegląd kamerą TV. 

Istniejąca magistrala wodociągowa wykonana jest z rur żeliwnych o wymiarach 326x10,8mm oraz 

274x10,0mm.  
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4. Zakres rzeczowy inwestycji. 

Biorąc pod uwagę przebieg oraz lokalizację dwóch odcinków magistrali wodociągowej z rur żeliwnych 

Ø250/Ø300 mm w al. Słowackiego (droga krajowa) projektuje się wykonać ich renowację za pomocą 

technologii reliningu, polegającej na wprowadzeniu do rurociągów istniejących długich odcinków rur z 

polietylenu typu TS SDR17 na ciśnienie PN10 i średnicach Dz 225x13,4 mm dla rur żeliwnych DN250mm 

oraz Dz 280x16,6 mm dla rur żeliwnych DN300mm. Projektuje się poddać renowacji następujące odcinki 

magistrali wodociągowej: 

 od ul. Bojanowskiego do ul. Marii Konopnickiej o średnicy DN250mm i długości l=231,0m 

 od ul. Królowej Jadwigi do ul. Limanowskiego o średnicy DN300mm i długości l=328,0m 

Poddane renowacji odcinki magistrali wodociągowej włączone zostaną do istniejącej magistrali 

wodociągowej w następujących punktach: 

a) magistrala wodociągowa DN250mm (rys. 1) 

 w węźle nr 1 – do istniejącej magistrali wodociągowej DN250mm z rur żeliwnych 

 w węźle nr 2 – do istniejącej sieci wodociągowej DN250 mm z rur żeliwnych 

 w węźle nr 4 – do projektowanej sieci wodociągowej Dz 125 mm z rur polietylenowych 

 w węźle nr 5 – do istniejącej sieci wodociągowej DN250mm z rur żeliwnych 

b) magistrala wodociągowa DN300mm (rys. 2) 

 w węźle nr 1 – do istniejącej magistrali wodociągowej DN300mm z rur żeliwnych 

 w węźle nr 2 – do istniejącej magistrali wodociągowej DN 200mm z rur żeliwnych 

 w węźle nr 6 – do istniejącej magistrali wodociągowej DN300mm z rur żeliwnych 

Na magistrali wodociągowej DN250 mm w węzłach nr 2 oraz nr 5 oraz na magistrali wodociągowej 

DN 300 mm w węźle nr 1 projektuje się zamontować zasuwy kołnierzowe równoprzelotowe odpowiednio 

Ø200 mm PN16 (Z2 oraz Z5) oraz Ø250 mm PN16 (Z1 oraz Z2). Zasuwy zaopatrzyć należy w obudowę do 

zasuw oraz skrzynkę żeliwną do zasuw. Należy stosować zasuwy równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim 

uszczelnieniem klina wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 na ciśnienie min. PN10 (1,0 MPa) z 

zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuwy powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, klina 

z żeliwa sferoidalnego (z tego samego, co korpus) całkowicie pokryty powłoka z gumy EPDM. 

Pomiędzy projektowanymi zasuwami kołnierzowymi Ø250 mm na odejściu od węzła nr 1 należy 

zamontować podziemny hydrant przeciwpożarowy wolnoprzelotowy z przyłączem kołnierzowym Ø80 mm. 

Hydrant należy wykonać na odgałęzieniu o średnicy Ø80 mm. Na odgałęzieniu zamontować należy zasuwę 

kołnierzową równoprzelotową Ø80 mm. Zasuwy kołnierzowe Ø200 mm w węźle nr 2 (Z2) oraz nr 5 (Z5) 

na magistrali wodociągowej Ø250 mm zabudować należy przed rozpoczęciem prac związanych z budową 

oraz renowacją magistrali wodociągowej Ø250 mm. Po zakończeniu prac montażowych zasuwa 

kołnierzowa Ø200 mm w węźle nr 2 (Z2) zostanie zdemontowana. 

Odcinek połączeniowy magistrali wodociągowej DN250mm pomiędzy węzłami nr 1 oraz nr 2 o długości 

l=25,0m oraz odcinek połączeniowy magistrali wodociągowej DN300mm pomiędzy węzłami nr 1 oraz nr 3 

o długości l=34,0m wykonać należy w wykopie otwartym. Projektuje się wykonać te dwa odcinki z rur 

polietylenowych typu RC PE100 SDR17 na ciśnienie PN10 o średnicy Dz225x13,4mm (DN200mm) oraz 

Dz280x16,6mm (DN250mm) przy jednoczesnym demontażu rur żeliwnych Ø250 mm oraz Ø300 mm. 

Odcięcie dopływu wody dla budowy odcinka magistrali wodociągowej Dz 225 mm PE w wykopie otwartym 

należy dokonać przez zamknięcie zasuwy Z1 oraz Z2 zgodnie z rys. 1. Odcięcia dopływu wody dla budowy 
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magistrali wodociągowej Dz 280 mm PE w wykopie otwartym należy dokonać przez zamknięcie zasuw Z1, 

Z3 oraz Z4 zgodnie z rys. 2. Dla montażu projektowanych zasuw Ø200 mm (Z2 oraz Z5) oraz 

projektowanej zasuwy Ø250 mm (Z1) warunki odcięcia dopływu wody zostaną ustalone na roboczo ze 

służba eksploatacyjną PWiK w Ostrowie Wlkp.  

Odcięcia dopływu wody dla odcinka magistrali wodociągowej Ø250 mm podlegającego renowacji należy 

dokonać przez zamknięcie zamontowanych zasuw Ø200 mm Z2 oraz Z5. Odcięcia dopływu wody dla 

odcinka magistrali wodociągowej Ø300 mm podlegającego renowacji należy dokonać przez zamknięcie 

projektowanej zasuwy Ø250 mm (Z1), istniejącej zasuwy Ø200 mm (Z3) oraz istniejącej zasuwy 

Ø300 mm (Z4). Prace montażowe oraz renowacyjne prowadzić należy zgodnie z ramowym 

harmonogramem prac przedstawionych w pkt. 12. 

Przewiduje się, że woda z odcinka magistrali wodociągowej Ø250 mm, który zostanie poddany renowacji 

w ilości V1=11,7 m3 oraz Ø300 mm w ilości V2=23,8 m3 zostanie odprowadzona w uzgodnieniu z służbami 

eksploatacyjnymi PWiK w Ostrowie Wlkp. do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

Wykopy startowe o wymiarach 3,0x2,0m i głębokości ok. 2,20 m oraz odbiorcze o wymiarach 2,5x2,0 m 

i głębokości ok. 2,20 m zlokalizowane zostaną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. 1 oraz 

rys. 2. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z renowacją magistrali wodociągowej Ø300/250 mm należy 

powiadomić wszystkich właścicieli działek, przez które przebiegają odcinki magistrali poddanej 

renowacji. 

W trakcie realizacji prac renowacyjnych należy zastosować się do następujących uwag podstawowych: 

 przed rozpoczęciem prac w obrębie pasa drogowego drogi krajowej lub powiatowej należy 

uzyskać zgodę właściciela drogi na jego czasowe zajęcie; 

 roboty renowacyjne w pasie drogowym wykonać należy stosując się do zaleceń zarządcy drogi 

krajowej lub powiatowej; 

 wykonanie robót renowacyjnych należy zlecić firmie specjalistycznej i prowadzić pod nadzorem 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim. 

5. Wytyczne wykonawcze. 

5.1.Opis technologii 

Technologia reliningu polega na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu przy pomocy wciągarki 

długich odcinków rur z polietylenu, które zostały wcześniej przygotowane na potrzeby renowacji.  

Wprowadzone rury z polietylenu mają średnicę nieco mniejszą od średnicy wodociągu istniejącego. Prace 

związane z renowacją magistrali wodociągowej metodą reliningu powinny być poprzedzone inspekcją 

telewizyjną (CCTV) odnawianego odcinka. Można też przez odnawiany odcinek przeciągnąć „sprawdzian” 

wykonany z odcinka rury PE, jaka będzie wykorzystana, jako wykładzina. Zgrzane doczołowo rury, 

wciągnięte do wyczyszczonego ze zbędnego osadu przewodu stanowią nową integralną sieć wodociągową. 

Posiada ona wszystkie parametry technologiczne jak nowo wybudowana sieć wodociągowa. Do renowacji 

magistrali wodociągowej metodą reliningu muszą być wykorzystywane rury wykładzinowe niezależne. 

Podczas wciągania rur polietylenowych do istniejącego rurociągu jej powierzchnia zewnętrzna może ulec 

zniszczeniu (rysy, nacięcia) i w związku z tym należy podjąć odpowiednie środki ostrożności. Do takich 
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działań należy zaliczyć wstępne czyszczenie istniejącej magistrali wodociągowej oraz usuwanie 

istniejących nierówności powierzchni wewnętrznej rury istniejącej. Szczególnie dotyczy to ostrych 

krawędzi i zadr. Spowodowane jest to wymogiem, aby głębokość rys lub nacięć nie przekroczyła 10% 

grubości ścianki. 

5.2.Zastosowane normy 

Przy realizacji opisanych poniżej czynności znajdują zastosowanie wszystkie istotne normy 

i wytyczne (w najnowszej wersji), a zwłaszcza: 

 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych 

 PN-EN 11298 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 

sieci przesyłających wodę. Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych 

 PN-EN 11295 Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów rurowych z tworzyw 

sztucznych stosowanych do renowacji.  

5.3.Jakość procesu instalacyjnego 

Metoda czyszczenia odnawianego rurociągu powinna być opisana w instrukcji eksploatacyjnej. 

Rezultaty czyszczenia rurociągu należy sprawdzić metodą inspekcji CCTV rejestrując jej przebieg na 

odpowiednim nośniku (kaseta VHS, płyta DVD ltp). Podczas czyszczenia rurociągu należy przestrzegać 

wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących ochrony środowiska 

i utylizacji odpadów. 

Pracownicy firmy wykonawczej powinni wykazać się posiadaniem niezbędnych kwalifikacji zdobytych 

podczas szkoleń technicznych organizowanych przez licencjodawcę. 

Proces instalacyjny powinien przebiegać zgodnie z ze wskazówkami zawartymi w odpowiednich 

instrukcjach montażowych podawanych przez licencjodawcę. 

Technologię może wykonywać tylko licencjonowany przez producenta, właściciela systemu 

wykonawca. 

5.4.Wymagania sprzętowe 

Wykonawca prac renowacyjnych powinien dysponować następującym sprzętem: 

a) wciągarka 

Wciągarka jest potrzebna do wciągania rury polietylenowej do rury istniejącej. 

b) głowica do wciągania wraz z krętlikiem 

c) zgrzewarka doczołowa 

Zgrzewarka doczołowa jest potrzebna do zgrzania do rury wykładzinowej PE głowicy prowadzącej 

i polietylenowej (PE) płyty końcowej. Ważne jest, aby płyta grzewcza była pełna (bez otworu 

w centralnej części płyty), a krawędź tnąca noża strugarki przechodziła przez oś obrotu tarczy tak, by 

planowana była cała powierzchnia rury wykładzinowej. 

d) sprzęt do czyszczenia rurociągu 

 samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanałów (magistrali wodociągowej) – pojemność 

zbiornika 15,0 m3 
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 pompa podciśnieniowa – wydajność ok. 2000 m3/h 

 pompa wysokociśnieniowa – wydajność ok. 390 dm3/150MPa 

e) sprzęt do inspekcji TV 

 kamerowóz do inspekcji TV  

 kamerowóz CCTV 

 kamera (zoom) 

 wózki pod kamery 

 generator prądu oraz bateria akumulatorów 

 pełne wyposażenie reżyserki 

 monitory 

 joysticki 

 komputer 

 nagrywarka DVD 

 drukarka 

 oprogramowanie WINCam z polską wersją językową 

f) wciągarka 

g) separator skroplin. 

5.5.Dokumentacja 

Dokumentacja powinna obejmować przynajmniej następujące dane: 

 zapis video z inspekcji TV aktualnego stanu rurociągu wraz z osobnym raportem uszkodzeń 

 opis miejsca montażu zawierający dane: 

 firma instalująca, data, dokładny adres budowy, długość rurociągu, DN, nazwisko i imię 

kierownika budowy 

 dane zawarte w oznaczeniu na rurze 

 raporty dzienne z montażu, raporty z procesów zgrzewania i prób ciśnienia 

Podczas wciągania rury siła ciągu nie powinna przekraczać maksymalnej wartości tej siły określonej przez 

producenta systemu. Siły ciągu powinny być rejestrowane. 

Z przyczyn bezpieczeństwa wciąganie rury z bębna powinno odbywać się przy użyciu specjalnie 

skonstruowanego wózka bębnowego i wciągarki zapewniających kontrolę siły ciągu. 

Parametry procesu rewersji powinny być mierzone w sposób automatyczny za pomocą odczytu z pulpitu 

operatora jednostki centralnej i rejestrowane w raporcie z instalacji. Wszystkie etapy procesu instalacji 

powinny być dokumentowane, a następnie przekazywane inwestorowi Wykonawca 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Na trasie projektowanych prac montażowych i renowacyjnych dla magistrali wodociągowej Ø300/250 

mm nie przeprowadzono badań gruntowo-wodnych. Zgodnie z informacja uzyskaną w Dziele Eksploatacji 

Sieci Wodociągowej PWiK w Ostrowie Wlkp. woda gruntowa występuje w tym rejonie na głębokości 2,0 

m pod terenem w postaci sączeń śród glinowych. 
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7. Odwodnienie wykopów 

Poziom wody gruntowej na całym odcinku renowacji magistrali wodociągowej występuje w postaci 

sączeń. Ewentualne odwodnienie wykopu przewiduje się wykonać poprzez pompowanie wody z jego dna 

poprzez studzienki zbiorcze o średnicy Ø500 mm. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, 

gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót odwadniających należy 

dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 

8. Wykopy 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego 

uzbrojenia podziemnego znajdującego się w miejscu objętym pracami ziemnymi. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci. 

Roboty ziemne pod projektowane komory startową i odbiorczą należy wykonywać generalnie 

mechanicznie. 

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m 

przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. 

Przewiduje się, że rurociąg magistrali wodociągowej na całym swoim odcinku w wykopie otwartym będzie 

układany na podsypce z piasku średniego o grubości 15,0 cm. Podłoże pod rurociąg należy starannie 

przygotować. 

Powierzchnia posadowienia rur musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej rur 

polietylenowych. 

Przewiduje się szerokość wykopu taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą 

umocnionego wykopu wynosi 35,0 cm szerokości wykopu dla Dz 225 mm PE RC wynosi s=95 cm a dla rury 

Dz 280 mm PE RC s=100 cm. 

Technologie wykonania wykopu przedstawiono na rys. 6. Dla projektowanych odcinków magistrali 

wodociągowej Dz 225 mm PE RC oraz Dz 280 mm PE RC przewiduje się wykonanie podsypki z piasku 

średniego z godnie z rys. 7. 

Przewiduje się wykonanie pełnej wymiany gruntu dla wykopów związanych z renowacją magistrali 

wodociągowej. Wykonane odcinki magistrali wodociągowej Dz 225 mm PE oraz Dz 280 mm PE w wykopie 

otwartym należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania 

następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 

 0 – 0,2 m  Is = 1,00 

 0 – 1,2 m   Is = 0,97 

 poniżej 1,2 m Is = 0,95 

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego 

kamieni, gruzu i korzeni. 

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być 

zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę 

wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren 

uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem Miejskiego Zarządu Dróg 

w Ostrowie Wielkopolskim. 
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9. Umocnienia wykopów 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 

1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 

1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają 

one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. 

Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2
. 

10. Prace montażowe 

10.1. Renowacja magistrali wodociągowej 

Prace związane z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas wykonywania robót polegają na 

ustawieniu tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieczeniu terenu 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami z właściwymi jednostkami i urzędami. 

Tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenia na czas przerw w wykonywaniu robót muszą być 

zdemontowane lub zasłonięte. Po zakończeniu robót oznakowanie musi być przywrócone do stanu 

pierwotnego. Prace montażowe renowacyjne prowadzone będą na wyłączonej czasowo z eksploatacji 

magistrali wodociągowej Φ300/250 mm przebiegającej pod drogą krajową oraz drogą powiatową. 

10.1.1. Czyszczenie wnętrza magistrali wodociągowej 

Przed przystąpieniem do wykonywania renowacji konieczne jest oczyszczenie rury żeliwnej Φ250 mm 

oraz Ø300 mm z osadów, twardych narostów i nacieków w celu doprowadzenia powierzchni rur żeliwnych 

do warunków optymalnych umożliwiających bezkolizyjne wprowadzenie do ich wnętrza nowej rury we 

właściwej pozycji. Czyszczenie wnętrza rurociągu można wykonać przez: 

 czyszczenie mechaniczne na sucho przy pomocy skrobaka i gumowego molcha 

 czyszczenie pod wysokim ciśnieniem 

 czyszczenie hydrodynamiczne. 

Technologię czyszczenia wnętrza rurociągu należy dostosować do jego stanu technicznego ustalonego na 

podstawie inspekcji TV dokonanej przed rozpoczęciem prac renowacyjnych. 

Woda do czyszczenia pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej przy pomocy stojaka 

hydrantowego z wodomierzem zgodnie z ustaleniami poczynionymi z WODKAN Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. Magistrala wodociągowa poddawana będzie czyszczeniu 

z osadów wozem ciśnieniowym z recyklingiem wody. Woda nadosadowa z recyklingu zrzucona będzie za 

zgodą WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. bezpośrednio do kanalizacji 

sanitarnej, a osady z czyszczenia wywożone będą za zgodą WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. na oczyszczalnię ścieków. 

10.1.2. Inspekcja TV 

Po wykonaniu czyszczenia rurociągu magistrali wodociągowej należy wykonać ponownie jego 

inspekcję telewizyjną polegającą na wprowadzeniu do rurociągu magistralnego kamery pozwalającej na 

skontrolowanie jego stanu i ewentualnych pęknięć, uszkodzeń, perforacji. 
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10.1.3. Proces instalacji 

Magistralę wodociągową, która ma być poddana renowacji, należy najpierw oczyścić i usunąć z jej 

wnętrza wszelkie przeszkody, które mogłyby utrudnić wciągnięcie rury polietylenowej. Szczególnie 

zaleca się wykonanie inspekcji telewizyjnej zgodnie z pkt. 10.1.2 oraz przeciągnięcie sprawdzianu 

wymiarowego (kalibratora). Wykładzinę przygotowuje się zgrzewając ze sobą doczołowo proste odcinki 

rury polietylenowej. W zależności od grubości ścianki rury wykonanie jednego zgrzewu może zająć od 30 

do 60 minut. Na żądanie Inwestora Wykonawca musi dostarczyć instrukcję zgrzewania rur 

polietylenowych. Zewnętrzne wypływki mogą utrudniać proces wciągania wykładziny i w związku z tym 

zalecane jest ich usunięcie. Na żądanie Inwestora może Wykonawca powinien usunąć także wypływki 

wewnętrzne. Jeden koniec wykładziny należy zaopatrzyć w głowicę do wciągania. Może ona być 

wykonana z metalowych płaskowników, które przykręcane są do wykładziny śrubami lub z zaślepki 

polietylenowej zaopatrzonej w śrubę z uchem. Zaślepkę należy zgrzać do wykładziny doczołowo. Krętlik 

zamontowany między zaczepem głowicy a liną wciągarki zapobiega skręceniu się liny podczas wciągania. 

Wciąganie wykładziny odbywa się przy pomocy wciągarki z prędkością do 15 m/min. Wejście do 

istniejącej magistrali należy zaopatrzyć w odpowiednią prowadnicę. Pozwala ona zmniejszyć niezbędną 

siłę ciągu. Zaleca się stosowanie środka smarnego w celu redukcji siły ciągu. Maksymalna dopuszczalna 

wartość siły ciągu dla poszczególnych rur wynosi: 

a) rura Dz 225 mm PE SDR11  N=130 kN 

b) rura Dz 280 mm PE SDR11  N=190 kN 

Maksymalna dopuszczalna wartość naprężeń rozciągających dla rur PE100 wynosi 10,0 MPa. 

Zastosowana siła ciągu powinna być rejestrowana, a zapis ten powinien być załączony do raportu prac 

instalacyjnych. 

Po wciągnięciu wykładziny należy przewidzieć prace wykończeniowe: 

a) wypełnienie przestrzeni międzyrurowej 

b) włączenie do istniejącej sieci 

Przestrzeń między starym i nowym przewodem należy wypełnić pianką poliuretanową. Prace 

przełączeniowe wykonać należy zgodnie z pkt. 4. 

10.2. Renowacja magistrali wodociągowej 

10.2.1. Uwagi ogólne 

Przewiduje się łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie elektrooporowe. Montaż rurociągów 

powinien odbywać się w temperaturze od 0o do 30o C zgodnie z projektami zagospodarowania terenu 

rys.1 i rys. 2 oraz profilami podłużnymi rys. 3 i rys. 4. 

10.2.2. Węzły wodociągowe 

Węzły wodociągowe wykonać należy zgodnie z rys. 5. Kształtki żeliwne wykonane być powinny 

zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999. Do wykonania odgałęzień i załamań magistrali wodociągowej służą 

odpowiednie kształtki polietylenowe, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE. 

Kształtki i rury polietylenowe w miarę możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. 

Kształtki łączone są z rurami PE poprzez zgrzewania elektrooporowe. 
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Do dokumentacji załączono wykaz kształtek żeliwnych oraz polietylenowych niezbędnych dla 

wykonania montażu magistrali wodociągowej. 

11. Zestawienie materiałów podstawowych 

Projektuje się zastosować z następujące materiały podstawowe: 

 Rury polietylenowe TS Dz280x16,6 mm PE100 SDR17    l=328,0 m 

 Rury polietylenowe TS Dz225x13,4 mm PE100 SDR17    l=231,0 m 

 Rury polietylenowe RC Dz280x16,6 mm PE100 SDR17    l=34,0 m 

 Rury polietylenowe RC Dz225x13,4 mm PE100 SDR17    l=25,0 m 

 Zasuwa kołnierzowa do wody Ø250 mm PN10    szt.2 

 Zasuwa kołnierzowa do wody Ø200 mm PN10    szt.3 

 Zasuwa kołnierzowa do wody Ø80 mm PN10     szt.1 

 Hydrant podziemny z przyłączem kołnierzowym Ø80 mm   szt.1  

 Obudowa teleskopowa do zasuw      szt.6 

 Skrzynka żeliwna do zasuw        szt.6 

 Kształtki polietylenowe wg wykazu 

 Kształtki żeliwne wg wykazu 

12. Harmonogram prac 

Ramowy harmonogram prac montażowych i renowacji jest następujący: 

a) Dla magistrali Φ 250 mm: 

 Zamontować zasuwę Φ 200 mm Z2 oraz Z5, 

 Zamknąć zasuwę Φ 200 mm Z1 oraz Z2 

 Opróżnić wody odcinek magistrali wodociągowej od węzła nr 1 do węzła nr 2 

 Wykonać i przekazać do eksploatacji magistralę wodociągową Dz 225 mm PE RC (wykop 

otwarty) 

 Otworzyć zasuwę Φ 200 mm Z1 oraz Z2 

 Zamknąć zasuwę Φ 250 mm Z3 oraz Φ 200 mm Z5 

 Opróżnić z wody wyseparowany do renowacji odcinek magistrali wodociągowej Ø250 mm 

 Zdemontować zasuwę kołnierzową Ø200 mm (Z2) 

 Wykonać renowacje magistrali wodociągowej Φ 250 mm 

b) Dla magistrali Φ 300mm  

 Zamknąć zasuwy Φ 300 mm (Z1 oraz Z4) oraz zasuwę Φ 200 mm (Z3) 

 Opróżnić z wody wyseparowany do renowacji odcinek magistrali wodociągowej Ø300 mm 

 Wykonać magistralę wodociągową Dz 280 mm PE RC (wykop otwarty) 

 Zdemontować hydrant Φ 80 mm 

 Wykonać renowację magistrali wodociągowej Φ 300 mm 

Szczegółowy harmonogram prac montażowych i renowacyjnych wykonawca prac montażowych 

i renowacyjnych przedstawi Inwestorowi przed rozpoczęciem prac. 
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13. Prace demontażowe 

W trakcie wykonywania prac montażowych oraz renowacji magistrali wodociągowej fi 300/250 mm 

przewiduje się demontaż następujących rurociągów oraz armatury: 

 Rurociąg żeliwny Φ250 mm o długości l=25,0 m 

 Zasuwa żeliwna Φ250 mm  

 Rurociąg żeliwny Φ300 mm o długości l=34,0 m 

 Hydrant podziemny Φ80 mm wraz z zasuwą żeliwna Φ80 mm 

Zdemontowane rury oraz armatura wodociągowa należy przekazać Inwestorowi składając w miejscu 

przez niego wskazanym 

Przed rozpoczęciem prac związanych z demontażem rurociągu żeliwnego Φ250 mm należy 

zabezpieczyć uzgodnionym z projektantem tymczasowym blokiem oporowym zasuwy Φ250 mm Z1 oraz 

Z2 przed wypchnięciem. W ten sam sposób należy postąpić z zasuwą Φ300 mm (Z1) w trakcie demontażu 

rurociągu żeliwnego Φ300 mm. Prace związane z zabezpieczeniem w/w zasuw prowadzić należy przy 

obniżonym ciśnieniu wody. 

14. Prace odbiorcze 

Po zasypaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnienia. Wielkość ciśnienia p=1,0 MPa w czasie 

24 godzin. Łuki, trójniki, zaślepki, zamontowana armatura oraz kołnierze muszą być podczas próby 

odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby wodociąg należy przepłukać, zdezynfekować i wodę 

poddać próbie bakteriologicznej. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody wodociąg należy przekazać do eksploatacji. 

14.1. Próba ciśnienia 

Próbę szczelności sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z wymogami PN-EN 805:2002 

i wymogami zawartymi w „Systemy ciśnieniowe - informacje techniczne” wydanymi przez Wavin Poznań 

oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Do próby należy przystąpić, gdy odcinek wodociągu poddawany próbie będzie stabilny 

i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia 

i złącza na przewodach powinny być odsłonięte.  

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

 próbie szczelności poddawać należy odcinki modernizowanej sieci wodociągowej zgodnie 

z poszczególnymi etapami 

 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C 

 napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu odcinka przewodu pozostawienie 

napełnionego przewodu na 12 godzin w celu ustabilizowania 
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 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody 1 MPA w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom 

 po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

a przewód opróżnić z wody 

 wynik próby szczelności całego wodociągu powinien być ujęty w protokole podpisanym przez 

wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika. 

Szczegółowe warunki poboru wody dla próby szczelności należy uzgodnić z ”WODKAN” PWiK 

w Ostrowie Wlkp. 

14.2. Płukanie przewodów 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przewód wodociągowy przepłukać. Do płukania 

należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić 

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Dla prawidłowego 

procesu płukania wodociągu konieczne jest uzyskanie w przewodzie prędkości przepływu w wysokości 

1,0 m/s i zapewnienie ilości wody odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego 

odcinka. 

Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania wodociągu należy przestrzegać następujących 

zasad: 

 nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do ich montażu; 

 po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić; 

Na pobór wody do płukania wodociągu Wykonawca robót musi uzyskać zgodę „WODKAN” PWiK 

w Ostrowie Wlkp. 

14.3. Dezynfekcja przewodów 

Dezynfekcję przewodów przeprowadzić podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez 

hydranty podziemne. Czas kontaktu chloru z wodą - 24 godziny przy dawce wynoszącej q=15 g Cl2/ m3. 

Po 24 godzinach od napełniania wodociągu wodą chlorową należy spuścić z przewodu wodociągowego 

po uprzedniej dechloracji.  Po spuście wody chlorowej, przewód należy ponownie przepłukać-poprzez 

jego napełnienie w ilości odpowiadającej dwukrotnej pojemności przewodu. Następnie, po ponownym 

napełnieniu przewodu, należy pobrać próbki wody celem przeprowadzenia badań bakteriologicznych. 

Przewód może być włączony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

bakteriologicznych. Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z jego przyszłym 

użytkownikiem. 

15. Uwagi końcowe 

a) Rurociągi polietylenowe należy wykorzystywać zgodnie z warunkami montażu podanymi            w 

opisie technicznym oraz instrukcji montażowej producenta rur 

b) Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczególnym 

uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzenia robót ziemnych 

c) Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń 
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d) Ściśle przestrzegać warunków uzgodnień z właścicielami gruntów, na których została 

zaprojektowana przebudowa i renowacja magistrali wodociągowej 

e) Odcinki magistrali wodociągowej wykonane w wykopie otwartym należy pomierzyć geodezyjnie. 

 

 Opracował: 

 mgr inż. K. Biernacki 


