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1.  Materiały wyj ściowe.  
 
Opracowanie projektu wykonawczego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  
 

- Warunki techniczne podłączenia,  
- Mapa do celów projektowych syt. – wys. w skali 1 : 1000, 
- Uzgodnienia branżowe. 

  

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  
 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej spinającej 
końcówki istniejących wodociągów tranzytowych Ø160 we wsi Karczów ul. Grobla. 
 
Zakres rzeczowy  inwestycji  przedstawia się następująco: 
 
 - sieć wodociągowa: Ø160PE100RC SDR17 PN10 
              o dł. całkowitej 202,0 m  z armaturą - zasuwy Dn150 - 2 szt. 
  
 - przejście pod rzeką Krzywula (Dożyna) w km. 13+640  
              rurą osłonową Ø225PE dł. 25,0 m 
 
Spięcie istniejących sieci wodociągowych ma na celu zabezpieczenie prawidłowych ciśnień   
w części układu  wodociągu grupowego na terenie gm. Dąbrowa.  

 

3.  Lokalizacja inwestycji.  
 
 Planowana budowa sieci wodociągowych  z armaturą zlokalizowana zostanie na części 
działek: 
 - 247/2, 343/2, 349, 370 km. 1 - obręb Karczów ul. Grobla 
 
4.  Charakterystyka terenu inwestycji. 

4.1  Warunki geotechniczne . 
 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej pod nadkładem gleby oraz lokalnie gruntu 
nasypowego zalegają grunty rodzime reprezentowane przez piaski od pylastych przez drobno, 
średnio i gruboziarniste, miejscami z domieszką żwiru i otoczaków.  
Grunty spoiste tworzą  również  gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste oraz trzeciorzędowe iły 
 i iły pylasto – piaszczyste, przeważnie piaski  średnioziarniste i gliny piaszczyste.  
Woda gruntowa o zwierciadle statycznym stabilizującym się na głębokości od 0,5 – 2,9 m.p.p. 
terenu. 
 
Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt 
budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

4.2  Uzbrojenie terenu inwestycji: 
 
Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia: 

- sieć wodociągowa  φ 80 ÷ 150 mm,    
- linie napowietrzne energetyczne,   
-  kanalizacja sanitarna ciśnieniowa, 
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4.3 Pokrycie szatą roślinną: 
 Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasach drogowych w terenach 
zabudowanych we wsi Karczów ul. Grobla. W rejonie inwestycji nie występują obiekty będące 
zabytkami przyrody ani też chronionymi prawem tereny siedlisk flory i fauny. W wyniku 
prowadzonych robót nie zostanie naruszony istniejący drzewostan. 

4.4 Analiza stanu terenu. 
 
Teren na którym przewiduje się realizację inwestycji: 
 - nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych,  
 - nie jest położony w granicach terenu górniczego, 
 - nie leży w terenie zagrożonym powodzią, 
 - nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych 

5.  Rozwiązanie techniczne inwestycji. 

 5.1 Sieć wodociągowa. 
    
 Projektowana sieć wodociągowa Ø160 PE włączona zostanie do istniejących wodociągów 
Ø160PVC w węźle W1 i W2, a następnie zostanie poprowadzona poboczem drogi gminnej 
ul. Grobla.  
  
Przy wykonywaniu punktów węzłowych i załamań na trasie rurociągu należy: 
- rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową.   
- wykonać wykopy punktowe, 
- po zabudowie węzłów wykopy zasypać piaskiem i zagęścić do wskaźnika  Is=0,96 
- odtworzyć naruszoną nawierzchnię zgodnie z Uzgodnieniem Gminy Dąbrowa,  
       
 Na całej długości  sieć wodociągową projektuje się zabudować metodą bezwykopową - 
horyzontalnego przewiertu sterowanego.  Jedynie w punktach węzłowych i na załamaniu trasy 
projektuje się zabudowę sieci z armaturą w wykopach otwartych.  
 

Spięcia z  istniejącymi sieciami  wykonane będą z trójnika żeliwnego kołnierzowych  oraz 
kształtek połączeniowych PE/PVC.  Głębokość ułożenia projektowanych rurociągów  licząc od 
ich spodu do wierzchu terenu nie powinna być mniejsza niż 1.5 m.  Uzbrojenie sieci stanowić będą  
zasuwy  kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim  Dn150 - 2 szt.  

Połączenia kołnierzowe należy  zaizolować antykorozyjnie. Do połączeń kołnierzowych 
używać śrub nierdzewnych. Zasuwy  powinny posiadać obudowy  osłonięte skrzynkami 
ulicznymi.   

Uzbrojenie sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych wykonanych 
zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tabliczki te należy umieścić na budynkach lub słupkach.   
 Układanie przewodów powinno być zgodne z wytycznymi producentów zastosowanych 
rur. Po ułożeniu przewodów wodociągowych i zabudowaniu armatury należy przeprowadzić  
próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 
  Przed oddaniem sieci do eksploatacji należy dokonać jej płukania i dezynfekcji. Płukanie 
przeprowadzić czystą wodą przepływającą z prędkością 1.0 m/s, a dezynfekcję 3% roztworem 
podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociągu na okres 24 godz.  
 Włączenia do istniejących sieci wykonywać na warunkach podanych przez 
eksploatującego ZGKiM Komprachcice.  
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5.2 Skrzyżowania z przeszkodami. 

a)  Przejście pod rz. Krzywula (Dożyna) 

Po trasie rurociągu należy wykonać przejście w rurze osłonowej Ø225PE dł. 25,0 m 
na głębokości 1,8 m pod dnem rzeki Krzywula (Dożyna) i  mostem betonowym  w ciągu drogi 
gminnej. Przy wykonywaniu przejścia postępować zgodnie z uzgodnieniem WZMiUW w Opolu. 

b) Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną. 

Nowy rurociąg projektuje się ułożyć pod istniejącymi sieciami. Przed wykonaniem przewiertu 
horyzontalnego należy ustalić rzeczywiste zagłębienie istniejących sieci.  

W przypadku robót ziemnych w miejscu skrzyżowań z istniejącą siecią, rurociągi zabezpieczyć za 
pomocą koryt drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujących rury nad dnem wykopu. 

W obrębie skrzyżowań należy starannie zagęścić grunt zasypki by nie nastąpiło osiadanie 
istniejących rurociągów. 

Prace w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem służb 
zajmujących się ich eksploatacją. 
 

6.  Uwagi ko ńcowe. 
 
 W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać następujących norm: 
 
  - PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
                                                         zewnętrznych i ich części składowych. 

 -   PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. 
 -   PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. 
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