WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SPÓŁKA Z O. O. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Wstęp
Wytyczne do projektowania sieci wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych
zwane dalej Wytycznymi, zawierają zbiór podstawowych wymagań eksploatacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., które
należy uwzględnić przy opracowywaniu dokumentacji projektowych i realizacji
zaprojektowanych urządzeń wodociągowych na terenie działalności Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zwane dalej „PWiK”.
Wszelkie odstępstwa od wytycznych oraz przypadki nie omówione wymagają
indywidualnych pisemnych uzgodnień z PWiK.
Wytyczne przeznaczone są jako pomoc dla projektantów, służb inwestorskich,
nadzoru technicznego, wykonawców i wszystkich zainteresowanych opracowywaniem,
uzgadnianiem dokumentacji i włączeniem do sieci wodociągowej.
Wytyczne opracowano w oparciu o aktualne normy, przepisy, dostępną literaturę
techniczną oraz doświadczenie eksploatacyjne. W przypadku braku aktualnych norm czy
innych regulacji, za podstawę przyjęto normy archiwalne. Stosowanie wytycznych nie
zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych
i państwowych oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.
Za przyjęte w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne oraz formalnoprawne odpowiada projektant.
PWiK nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektanta, oraz za nie dopełnienie
zobowiązań formalno-prawnych przez Inwestora.
Odpowiedzialność w zakresie zgodności wykonania przyłącza wodociągowego
z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej ponosi Inwestor.
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I.

Sposób opracowania dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej
1. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z przepisami techniczno –
budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i rozporządzenia wykonawcze
do tej ustawy.
2. Wykonanie dokumentacji bezwzględnie powinno być poprzedzone wizją w terenie.
3. Dokumentację należy złożyć do uzgodnienia w minimum dwóch identycznych
egzemplarzach, z których jeden z egzemplarzy pozostaje w archiwum Spółki.
4. Dokumentacja powinna być czytelna i spójna pod względem tekstowym i graficznym,
wszystkie strony dokumentacji należy ponumerować.
5. Dokumentacja powinna zawierać wybrane elementy w zależności od zakresu
opracowania:
a) Stronę tytułową,
b) Spis treści,
c) Część opisową zawierającą:
 temat i zakres opracowania,
 autor opracowania - projektant,
 opis przyjętych rozwiązań technicznych; w tym zastosowane materiały, sposób
połączeń, armaturę, technologię wykonania robót, sposób zabezpieczenia innych
sieci i uzbrojenia terenu w przypadku skrzyżowań, zabezpieczenia ścian wykopu,
odwodnienia wykopu, odbioru robót, ewentualne przejścia przez przeszkody, itp.
 obliczenia doboru średnicy przewodu wodociągowego,
 obliczenia i dobór urządzeń specjalnych,
 sposób przeprowadzenia dezynfekcji i płukania odcinków sieci wodociągowej.
d) Część graficzną:
 orientację w terenie z zaznaczoną lokalizacją inwestycji,
 projekt zagospodarowania działki/terenu opracowany na aktualnej mapie do celów
projektowych; w skali 1:500, gwarantującej czytelność opracowania, zawierający
w szczególności:
 trasy projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych,
 czytelną legendę,
 opis sieci i przyłączy: materiał, średnica, długość
 zaznaczenie miejsc włączenia do istniejących i projektowanych odcinków
sieci,
 zaznaczenie punktów likwidacji istniejącego uzbrojenia,
 profile podłużne wszystkich odcinków przewodów wodociągowych z podaniem
rzędnych terenu projektowanego, istniejącego, rzędnych osi przewodów
wodociągowych, zagłębienia, materiału, odległości. Na profilu należy opisać rodzaj
terenu i nawierzchnię. Należy zaznaczyć istniejące i projektowane uzbrojenie
krzyżujące się z projektowanymi przewodami z opisaniem rodzaju, średnicy, rzędnej
posadowienia i odległości od punktu początkowego, odcinki wodociągu
wykonywane metodą bezwykopową,
 rysunki wykonawcze węzłów wodociągowych,
 rysunki szczegółowe zestawu wodomierzowego,
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rysunki szczegółowe w zależności od potrzeb np.: komora/studnia wodomierzowa,
zestaw hydrantowy, zestaw napowietrzająco-odpowietrzający, zabezpieczenie
istniejącego uzbrojenia, itp.
e) Załączniki:
 warunki techniczne będące podstawą opracowania oraz inne pisemnie informacje
jeśli takie zostały wydane przez PWiK dla danej inwestycji,
 wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu
objętego zakresem inwestycji lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 opinia z Narady Koordynacyjnej przy Urzędzie Miejskim w CzechowicachDziedzicach/PKP,
 decyzję zarządcy drogi na lokalizację uzbrojenia w pasie drogowym (w przypadku
lokalizacji uzbrojenia w pasie drogowym),
 inne, wymagane i konieczne uzgodnienia dotyczące lokalizacji sieci (np. roboty
na terenach kolejowych, zbliżenie do wałów itd.),
 skrócony wypis ze skorowidza działek oraz mapę ewidencyjną z naniesionym
przebiegiem trasy projektowanych sieci i danymi właścicieli nieruchomości przez
które przebiegają projektowane sieci,
 oświadczenie na posadowienie wodociągu (oryginały) podpisane przez właścicieli
działek, na terenach których projektowane jest uzbrojenie lub oświadczenie
Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z
Ustawą Prawo Budowlane. Druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej
www.pwik.czechowice-dziedzice.pl. ,
 pozwolenie wodno-prawne na lokalizację sieci wodociągowych pod/nad ciekami
wodnymi, zgodnie z wymogami Prawo Wodne,
 projekt zagospodarowania zieleni w celu uzyskania Decyzji na wycinkę drzew,
 dane z badań geologicznych lub geologiczno-inżynierskich przeprowadzonych
zgodnie z normą PN-B-02479 oraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) wraz z opisem
rozwiązań projektowych przyjętych na podstawie tych badań, zawarty w Części
opisowej dokumentacji projektowej.
 oświadczenie projektanta, że dokumentacja została sporządzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną,
 decyzję z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nadaniu uprawnień
budowlanych oraz zaświadczenia przynależności projektanta i sprawdzającego
do Izby.
PWiK zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Projektantom konieczności dostarczenia
innych, dodatkowych a nie wymienionych wyżej dokumentów związanych ze złożonością
projektu lub wynikających z realizacji postępowania administracyjnego.

1. Dokumentacja projektowa dla przyłączy wodociągowych

1. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
2. Wykonanie dokumentacji bezwzględnie powinno być poprzedzone wizją w terenie.
3. Dokumentację należy złożyć do uzgodnienia w minimum dwóch identycznych
egzemplarzach, z których jeden z egzemplarzy podostaje w archiwum Spółki.
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4. Dokumentacja powinna być czytelna i spójna pod względem tekstowym i graficznym,
wszystkie strony dokumentacji należy ponumerować.
5. Dokumentacja powinna zawierać wybrane elementy w zależności od zakresu
opracowania:
a) Stronę tytułową,
b) Spis treści,
c) Część opisową zawierającą:
 temat i zakres opracowania,
 autor opracowania - projektant,
 opis przyjętych rozwiązań technicznych; w tym zastosowane materiały, sposób
połączeń, armaturę, technologię wykonania robót, sposób zabezpieczenia innych
sieci i uzbrojenia terenu w przypadku skrzyżowań, zabezpieczenia ścian wykopu,
ewentualne przejścia przez przeszkody, itp.
 obliczenia doboru średnicy przewodu wodociągowego i doboru wodomierza,
 obliczenia i dobór urządzeń specjalnych,
 sposób przeprowadzenia dezynfekcji i płukania przyłącza wodociągowego.
d) Część graficzną:
 orientację w terenie z zaznaczoną lokalizacją inwestycji,
 projekt zagospodarowania działki/terenu opracowany na aktualnej mapie do celów
projektowych lub kopii aktualnej mapy zasadniczej, zakupionej w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy Urzędzie Miasta
w Czechowicach-Dziedzicach,
 projekt zagospodarowania działki/terenu należy opracować w skali 1:500,
gwarantującej czytelność opracowania, zawierający w szczególności:
 trasę projektowanego przyłącza wodociągowego,
 czytelną legendę,
 opis przyłącza: materiał, średnica, długość
 zaznaczenie miejsc włączenia do istniejących i projektowanych odcinków sieci,
 zaznaczenie punktów likwidacji istniejącego uzbrojenia,
 profile podłużne wszystkich odcinków przewodów wodociągowych z podaniem
rzędnych terenu projektowanego, istniejącego, rzędnych osi przewodów
wodociągowych, zagłębienia, materiału, odległości. Na profilu należy opisać rodzaj
terenu i nawierzchnię. Należy zaznaczyć istniejące i projektowane uzbrojenie
krzyżujące się z projektowanymi przewodami z opisaniem rodzaju, średnicy, rzędnej
posadowienia i odległości od punktu początkowego,
 rysunki wykonawcze węzłów wodociągowych,
 rysunki szczegółowe zestawu wodomierzowego,
 rysunki przyziemia budynku z lokalizacją zestawu wodomierzowego,
 rysunki szczegółowe w zależności od potrzeb np.: studnia wodomierzowa, zestaw
hydrantowy, zestaw napowietrzająco-odpowietrzający, zabezpieczenie istniejącego
uzbrojenia itp.
e) Załączniki:
 warunki techniczne będące podstawą opracowania oraz inne pisemnie informacje
jeśli takie zostały wydane przez PWiK dla danej inwestycji,
 opinia z Narady Koordynacyjnej przy Urzędzie Miejskim w CzechowicachDziedzicach/PKP lub, uzgodnienia z dysponentami sieci (dla projektowanych
przyłączy wodociągowych):
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PWiK w Czechowicach-Dziedzicach,
Tauron Dystrybucja S.A. w Czechowicach-Dziedzicach,
Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Białej,
Orange S.A.
Netia S.A.
PIM Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach,
oraz innymi dysponentami sieci i uzbrojenia terenu, z którymi krzyżuje
się projektowane przyłącze wodociągowe,
 skrócony wypis ze skorowidza działek oraz mapę ewidencyjną z naniesionym
przebiegiem trasy projektowanych sieci i danymi właścicieli nieruchomości przez
które przebiegają projektowane sieci,
 decyzję zarządcy drogi na lokalizację uzbrojenia w pasie drogowym (w przypadku
lokalizacji uzbrojenia w pasie drogowym),
 inne, wymagane i konieczne uzgodnienia dotyczące lokalizacji sieci (np. roboty
na terenach kolejowych, zbliżenie do wałów, itd.),
 projekt zagospodarowania zieleni w celu uzyskania Decyzji na wycinkę drzew,
 pozwolenie wodno-prawne na lokalizację sieci wodociągowych pod/nad ciekami
wodnymi, zgodnie z wymogami Prawo Wodne,
 oświadczenie na posadowienie wodociągu (oryginały) podpisane przez właścicieli
działek, na terenach których projektowane jest uzbrojenie lub oświadczenie
Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z
Ustawą Prawo Budowlane. Druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej
www.pwik.czechowice-dziedzice.pl.,
 oświadczenie projektanta, że dokumentacja została sporządzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną,
 decyzję z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nadaniu uprawnień
budowlanych oraz zaświadczenia przynależności projektanta do Izby.
PWiK zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Projektantom konieczności dostarczenia
innych, dodatkowych a nie wymienionych wyżej dokumentów związanych ze złożonością
projektu lub wynikających z realizacji postępowania administracyjnego.








Dla przyłączy wodociągowych realizowanych na podstawie warunków technicznych
wydanych po 19.09.2020r. dopuszcza się sporządzenie planu sytuacyjnego wykonanego
na podstawie aktualnych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.

II.

Sieć wodociągowa

1. Wymagania ogólne

Projektowana sieć wodociągowa powinna zapewniać dostawę wody zgodnie z warunkami
technicznymi dla przedmiotowej inwestycji. Sieć wodociągową projektować w oparciu
o wymagania aktualnych norm, przepisów branżowych oraz innych obowiązujących aktów
prawnych a w szczególności: PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania
dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z Ustawą
o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu
z wodą pitną.
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2. Przewody wodociągowe
2.1. Lokalizacja przewodów
1. Przewody lokalizować w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających ulic.
2. Przewody sytuować w pasie zieleni lub chodnika. Przewody należy projektować w sposób
uniemożliwiający zniszczenie istniejącego drzewostanu. W przypadku konieczności wycinki
należy uzyskać akceptację proponowanej trasy wodociągu przez PWiK, oraz konieczne
decyzje administracyjne na wycinkę drzew/krzewów. W szczególnych przypadkach
przy braku miejsca dopuszcza się lokalizację przewodów w jezdni. Lokalizacja w pasie
drogowym zgodnie z uzgodnieniami z zarządcą drogi.
3. Zasuwy należy projektować poza jezdnią, w pasie drogowym (w chodniku, terenie
zielonym), nie na terenach prywatnych.
4. Trasy przewodów projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg
prostoliniowy i równoległy do osi ulicy lub innych przewodów. Unikać nieuzasadnionego
przechodzenia przewodów z jednej strony ulicy na drugą. Odgałęzienia projektować pod
kątem prostym. Przy zmianie kierunku o 90° należy zastosować łuki 2x45° dla średnic
≥160 mm.
5. Przy wyborze trasy przebiegu przewodów wodociągowych należy kierować się najkrótszą
drogą łącząc punkt zasilania z punktem odbioru.
6. Przejścia przewodów wodociągowych przez ulice, tory kolejowe projektować pod kątem
prostym lub zbliżonym do prostego. Zaleca się projektowanie skrzyżowań przewodów
wodociągowych z innymi elementami uzbrojenia terenu również pod kątem zbliżonym
do prostego (dopuszczalny minimalny kąt 60°).
7. Dla przewodów wodociągowych do celów gospodarczych o średnicy większej bądź
równej Dz90mm, na końcu przewodu należy projektować hydranty DN 80mm.
8. W obszarze magistrali wodociągowych o średnicach większych od Dz315 mm należy
stosować odległości poziome wynoszące 5 krotność średnicy magistrali, oraz odległości
pionowe w miejscu skrzyżowań zgodnie z tabelą odległości.
9. Projektant jest zobowiązany złożyć do uzgodnienia w PWiK trasę budowy/ przebudowy/
rozbudowy sieci wodociągowej przed wykonaniem dokumentacji projektowej
2.2.

Zagłębienie i posadowienie przewodów

Zagłębienie przewodów wodociągowych powinno uwzględniać głębokość przemarzania
gruntu oraz rozmieszczenie urządzeń podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy
i wysokość uzbrojenia przewodu np. wysokość zabudowy hydrantu, zaworu
napowietrzająco-odpowietrzającego.
Czechowice-Dziedzice zgodnie z normą PN-81/B-03020 są zlokalizowane w III strefie
przemarzania, dlatego należy przyjmować następujące przykrycie, tj. odległość od rzędnej
terenu do rzędnej wierzchu rury:
1) minimalne 1,40 m bez względu na średnicę,
2) maksymalne 2,50m.
Przykrycie przewodów większe niż maksymalne (jak wyżej) oraz mniejsze niż minimalne
(jak wyżej) powinno być każdorazowo uzasadnione względami technicznymi
i ekonomicznymi oraz muszą być zaakceptowane przez PWiK.
Przewody wodociągowe należy układać na gruncie posiadającym odpowiednią nośność
lub z uwzględnieniem wymiany gruntu. Przewody układać na zagęszczonej 20cm podsypce
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piaskowej. Po ułożeniu przewodów należy wykonać zasypkę z zagęszczonego piasku
do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Dopuszcza się odstępstwo od wykonania
zasypki i podsypki zgodnie z instrukcją producenta rur i za zgodą PWiK.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych
sposób posadowienia przewodów wymaga opracowania oddzielnego projektu
konstrukcyjnego potwierdzającego dobór typu materiału oraz sposób posadowienia
wodociągu i obiektów wodociągowych.
2.3.

Minimalne odległości przewodów wodociągowych od innych przewodów,
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej
Przy projektowaniu przewodów wodociągowych należy zachować minimalne odległości
w rzucie poziomym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zalecane odległości przedstawia tabela
nr 1 – załącznik do niniejszych Wytycznych.
2.4. Skrzyżowania i kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną
Należy zachować odległości pionowe w świetle między krzyżującymi się przewodami
zgodnie z tabelą odległości (załącznik nr 1).
Połączenia rur wodociągowych sytuować min. 1,0m za skrzyżowaniem.
Przy skrzyżowaniach z przewodami gazowymi, kablami telekomunikacyjnymi, kablami
oświetleniowymi i energetycznymi oraz przewodami sieci cieplnej, przewody
te zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z normą lub wytycznymi branżowymi
dysponentów sieci infrastruktury technicznej.
W przypadku stosowania rury osłonowych powinny być długości min. 1,0m poza obrys
wodociągu po obu stronach kolizji.

3. Przejścia przewodów wodociągowych przez przeszkody naturalne
i sztuczne
3.1. Wymagania ogólne
Przejścia przewodów wodociągowych przez ulice, tory kolejowe i inne przeszkody
projektować pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego. Zaleca się projektowanie
przewodów wodociągowych pod przeszkodami w rurach osłonowych zakończonych po obu
stronach komorami demontażowymi umożliwiającymi wyciągnięcie i demontaż rur z rury
osłonowej. Należy projektować zasuwy po obu stronach przejścia.
Na rurze należy zastosować płozy dystansowe z rolkami wystające poza obrys wodociągu
umożliwiające wysunięcie całego odcinka (kołnierze, kielich, mufa). Rura osłonowa
powinna być zabezpieczona przed zamuleniem manszetami.
W przypadku wykonania obejścia pionowego wymagany jest montaż elementów
odpowietrzających sieć.
Odwodnienie, odpowietrzenie sieci wodociągowej należy projektować zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
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3.2. Przejścia przewodów wodociągowych pod pasami jezdnymi
Przejścia poprzeczne przewodami wodociągowymi pod ulicami miejskimi, gminnymi,
drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi powinny być wykonane w rurach
osłonowych.
Powyższe przypadki oraz przejścia przez jezdnie należy rozpatrywać indywidualnie
w zależności od średnicy przewodu i warunków lokalnych oraz warunków wydanych
przez zarządcę drogi.
3.3. Przejścia przewodów wodociągowych pod torami kolejowymi
Przejścia przewodami wodociągowymi pod torami kolejowymi powinny być prostopadłe
do torów. Należy projektować przewody wodociągowe pod torowiskami w rurach
osłonowych zakończonych po obu stronach komorami demontażowymi wraz z zasuwami
po obu stronach torów umożliwiającymi wyciągnięcie i demontaż rury wodociągowej
z przewodu osłonowego. Zabezpieczenie przewodów należy projektować na całej
szerokości pasa kolejowego lub w liniach rozgraniczających teren kolejowy.
Projektowane przejścia przez tereny kolejowy należy uzgodnić z właścicielem terenu.
3.4. Przejścia przewodów przez cieki
Przejścia przewodami wodociągowymi przez cieki wodne (np. rów, kanał melioracyjny,
przepust, rzeka) należy projektować z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych
oraz warunków wydanych przez zarządcę/właściciela:
 górą - z wykorzystaniem kładek, mostów lub konstrukcji samonośnej,
 dołem - pod dnem cieku z uwzględnieniem warunków geologicznych gruntu.
W przypadku zastosowania rury ochronnej, rzędna górnej rurociągu ochronnego powinna
znajdować się poniżej 1 m przewidywanego profilu granicznego rozmycia koryta cieku
lub planowanych robót pogłębiarskich.
Projektowanie komór, studni po obu stronach przejścia przez ciek wodny należy
rozpatrywać indywidualnie. Przewidzieć zabezpieczenie komór, studni przed napływem
wód gruntowych.
W przypadku cieków stanowiących, w myśl Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne
śródlądowe wody powierzchniowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 310), przejście,
o którym mowa powyżej, wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Przejście nad i pod ciekiem wodnym powinno być uzgodnione z jego właścicielem,
użytkownikiem/zarządcą.
3.5. Mosty, wiadukty, kładki
Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu, kładki do przeprowadzenia przewodu
wodociągowego nad przeszkodą, przewody należy projektować podwieszone lub ułożone
na, lub w ww. obiekcie, w zależności od jego konstrukcji. Przejścia te należy projektować
indywidualnie z uwzględnieniem automatycznego odpowietrzenia przewodu.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowanie niezależnej konstrukcji
samonośnej nad przeszkodami.
Przejścia przez tego typu obiekty należy projektować indywidualnie poprzez uprawnionego
konstruktora.
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3.6. Dodatkowe wymagania dla przewodów układanych nad terenem
Dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem należy:
 zaprojektować izolację termiczną zabezpieczoną przed wilgocią (otulina
dwudzielna, segmentowa do demontażu, odporna na działanie promieni UV
i wytrzymała na działanie niskich temperatur),
 przy rozwiązaniu za pomocą konstrukcji podwieszonej izolację termiczną należy
zaprojektować jako niezależną od pracy konstrukcji mostu,
 projektować pomosty dla eksploatacji w zależności od przyjętych rozwiązań.
Na otulinie izolacji termicznej musi być napis identyfikacyjny („PWiK w CzechowicachDziedzicach”).

4. Próba ciśnieniowa, dezynfekcja, płukanie przewodów i badanie
jakości wody w przewodzie.

Próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z aktualną
normą. Próbę ciśnienia należy wykonać manometrem klasy 0,6, średnica min. 160 mm,
podziałka 0,1 bara (manometr zabudowany pionowo). Czas próby 30 min, o ciśnieniu
próbnym 10 barów. Próbę należy prowadzić pod nadzorem służb PWiK.
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać skuteczną
dezynfekcję oraz płukanie przewodu tak, aby próbka wody pobrana do badania przez
akredytowane laboratorium spełniała wymagania obowiązującego Rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W projekcie należy podać miejsce poboru wody do płukania i miejsce zrzutu wód
po płukaniu przewodów wodociągowych. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem PWiK.

5. Obiekty inżynierskie na sieci
5.1. Studnie, komory wodociągowe
Studnie na sieci wodociągowej (komory zasuw, studzienki eksploatacyjne i montażowe)
powinny być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi dla tych urządzeń, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na:
 studzienki należy projektować zgodnie z normą PN-B-10728:1991 – Studzienki
wodociągowe,
 studzienki bądź komory wodociągowe powinny być wykonane w całości z elementów
betonowych lub żelbetowych, prefabrykowanych (klasa betonu min. C35/45),
 studnie wykonane z jednorodnego betonu zgodnie z normą PN-EN 1917:2004,
 wejścia i gabaryty studni muszą umożliwiać należyty, bezpieczny dostęp
do uzbrojenia w celu konserwacji, wymiany i remontów, oraz uwzględniać wymiary
zamontowanej armatury,
 wentylację, odwodnienie, zabezpieczenie od przemarzania w zależności od rodzaju
obiektu,
 wykonanie izolacji antykorozyjnej oraz izolacji konstrukcji zabezpieczającej
przed napływem wód gruntowych i opadowych, z materiałów bezpiecznych
ekologicznie,
 stopnie złazowe lub klamry złazowe wykonane zgodnie z normą – żeliwne, stalowe
zabezpieczone przed korozją lub ze stali nierdzewnej,
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 uwzględnić odwodnienie obiektu rurociągiem grawitacyjnym lub poprzez zagłębienie
w posadzce (rząpie) umożliwiające wypompowanie wody z obiektu,
 należy stosować szczelne przejścia rurociągów przez ściany komór prefabrykowane
lub z zastosowaniem łańcuchów uszczelniających dedykowanych do rurociągów PE
z minimalnym wymiarem ogniwa ŁU4, dostosowanym wg. producenta do różnicy
pomiędzy średnicą otworu, a średnicą rury. Wymiary otworów przejścia przewodu
wodociągowego dostosować do wielkości ogniw łańcucha, a otwory wykonać
wiertnicą,
 projektować włazy zatrzaskowe dostosowane do wielkości elementów
zamontowanych w studni oraz do obciążenia terenu nad włazem,
 odwodnienie studni/komór należy projektować do kanału ogólnospławnego
lub deszczowego,
 odwodnienia studni/komór do kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć
przed cofką,
 odcinki odwadniające należy projektować z rur PCV-U SN8 o średnicy Dz160mm.
5.2. Bloki oporowe
W przypadku wymogu montażu bloków oporowych na sieci wodociągowej, projekt
budowlano-wykonawczy musi zawierać schemat montażowy z zaznaczoną lokalizacją
bloków oporowych oraz rysunki szczegółowe bloków.
5.3. Punkty pomiarowe
Punkty pomiarowe do diagnostyki i identyfikacji przewodów wodociągowych, należy
wykonać z płaskownika ocynkowanego 4x40mm (bednarka). Opaskę na rurociągu
dla punktu pomiarowego należy ciasno dopasować do przewodu wodociągowego.
Drut/linka lokalizacyjna z punktem pomiarowym muszą być połączone. Odległość pomiędzy
punktami pomiarowymi nie może być większa niż 40m. Bednarkę punktów pomiarowych
zakończyć ok.0,1 m pod powierzchnią terenu i zabezpieczyć oznakowaną skrzynką
zasuwową. Zachować minimalną odległość pionową 0,16m pomiędzy pokrywą skrzynki
zasuwowej a płaskownikiem bednarki. Za punkty pomiarowe można uznać również zasuwy
na sieci wodociągowej.
5.4.

Obiekty specjalne na sieci – rury osłonowe

Średnica rury osłonowej powinna być większa od średnicy rury przewodowej,
z zachowaniem odległości w świetle min. 50 mm między średnicą kołnierza albo kielicha
rury przewodowej a średnicą wewnętrzną rury osłonowej. Rurę osłonową należy
projektować:
1. stalową, z izolacją, zabezpieczoną antykorozyjnie po zewnętrznej stronie rury
o grubości dostosowanej do obciążenia,
2. PE100 w typoszeregu SDR17.
Z dwóch stron rury osłonowej należy przewidzieć teren pod wykop montażowy lub studnię.
Decyzję o budowie studni lub rezerwie terenu pod wykop montażowy należy rozpatrywać
indywidualnie w uzgodnieniu z PWiK i właścicielem terenu. Rura osłonowa powinna
być z każdej strony dłuższa minimum 1,0 m od obrysu obiektu kolidującego z przewodem
wodociągowym. W przypadku projektowania złączy rury przewodowej w rurze osłonowej
przewód należy projektować z rur o połączeniach blokowanych lub kołnierzowych.
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Rura przewodowa powinna być umieszczona w rurze osłonowej na płozach (min. co druga
płoza z rolką), dobranych zgodnie z instrukcją producenta. Końcówki rury osłonowej
powinny być osłonięte szczelnie manszetami.

6. Materiały do budowy sieci wodociągowych
6.1.

Materiał przewodów sieci wodociągowych

Sieć wodociągową należy projektować z rur :
- polietylenowych o wartości ciśnienia nominalnego min. PN16 [10bar], przewód
z materiału PE100RC w typoszeregu SDR11. Rury muszą być wyprodukowane zgodnie
z normą PN-EN 12201-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Polietylen (PE) Część 2: Rury. Rury posiadają następujące atesty i aprobaty: Atest
Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spełniająca wymagania specyfikacji PAS
1075, a rury pozytywnie przeszły badania roczne dla specyfikacji PAS 1075
i są potwierdzone certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujące. Wszystkie
połączenia rur, kształtek z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania
elektrooporowego lub doczołowego.
- żeliwnych sferoidalnych z wewnętrzną warstwą z cementu hutniczego, kielich wewnątrz
cynkowany, zewnętrzne zabezpieczenie rury powłoką cynkowo-aluminiową i pokryte
warstwą epoksydową. Rury muszą być wyprodukowane zgodnie z normą
PN-EN 545:2010 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza
do rurociągów wodnych -Wymagania i metody badań, które są potwierdzone
certyfikatami zgodności. Rury posiadają następujące atesty i aprobaty: Atest Higieniczny
- wydany przez PZH. Przewody winny być łączone kielichowo. Na połączeniu przewody
powinny posiadać garb spawalniczy, który przy połączeniu zabezpieczy uszczelkę
z pierścieniem osadzoną w kielichu przed przesunięciem.
- żeliwnych sferoidalnych z wewnętrzną warstwą polietylenową, kielich wewnątrz
cynkowany, zewnętrzne zabezpieczenie rury powłoką cynkowo-aluminiową i pokryte
warstwą epoksydową. Rury muszą być wyprodukowane zgodnie z normą
PN-EN 545:2010 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza
do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań, które są potwierdzone
certyfikatami zgodności. Rury posiadają następujące atesty i aprobaty: Atest Higieniczny
- wydany przez PZH. Przewody winny być łączone kielichowo. Na połączeniu przewody
powinny posiadać garb spawalniczy, który przy połączeniu zabezpieczy uszczelkę
z pierścieniem osadzoną w kielichu przed przesunięciem.
- stal (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych indywidualnie z PWiK).
Zastosowane materiały muszę być nowe, nie starsze niż 1 rok od daty ich produkcji.
Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych
powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami.
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:
a) kod producenta lub znak firmowy;
b) wymiar nominalny;
c) znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego, polietylenu;
d) rok produkcji;
e) powołanie na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane;
f) oznaczenie klasy ciśnieniowej rury.
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Wzdłuż układanego przewodu polietylenowego wykopem otwartym, należy ułożyć drut
miedziany min. 1,5mm2 lub linkę min. 2,5mm2. Natomiast dla przewodów wodociągowych
posadowionych za pomocą metody bezwykopowej należy wciągnąć drut/linkę miedzianą
min. 6,0mm2. Końcówki drutu należy wyprowadzić skrzynkach zasuwowych, skrzynkach
z punkami pomiarowymi. W skrzynkach należy pozostawić zwinięty zapas (2 x 0,1 m)
drutów, celem umożliwienia podpięcia kleszczy sygnałowych trasera. Warunkiem odbioru
sieci jest pozytywny wynik badania przewodności elektrycznej drutów pomiędzy sąsiednimi
skrzynkami, potwierdzający jego ciągłość. Badania przeprowadzane są staraniem
Wykonawcy na całej długości sieci wodociągowej, a ich wyniki potwierdzane są spisaniem
protokołów z badań. PWiK zastrzega sobie prawo do weryfikacji ciągłości drutu
na wybranych odcinkach poprzez powtórzenie badań służbami własnymi spółki. Drut
do skrzynek musi być wyprowadzony obok obudowy zasuwy, a nie owinięty wokół niej.
Nad przewodami na wysokości ok. 0,3 m należy przewidzieć ułożenie taśmy ostrzegawczej
w kolorze niebieskim z nadrukiem WODOCIĄG.
6.2. Zasuwy
Zasuwy klinowe miękkouszczelnione do wody pitnej muszą być wykonane zgodnie z normą
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne oraz PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 2: Armatura
zaporowa, oraz spełniać następujące wymagania:
 klasa szczelności A,
 uszczelnienie trzpienia minimum trzy oringi,
 wykonanie żeliwo sferoidalne,
 ciśnienie nominalne PN 16,
 równy przelot zasuwa bez gniazda,
 klin zwulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM,
 prowadzenie klina przy pomocy tworzywa odpornego na zużycie,
 trzpień zasuw scalony z kołnierzykiem oporowym w jeden element i wykonany
ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
 wrzeciono zasuw łożyskowane za pomocą niskotarciowych podkładek
tworzywowych, sfera oringowa odseparowana od medium, uszczelnienie zwrotne
zasuw - zabezpieczające korek górny uszczelnienia trzpienia przed
zanieczyszczeniem zewnętrznym,
 korek zabezpieczony przed wykręceniem,
 wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone farbą
epoksydową o min. grubości 250 mikronów, malowanie proszkowe; zgodnie normą
PN-EN ISO 12944-5:2009, potwierdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego
certyfikatem GSK,
 śruby łączące pokrywę zasuw z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą
zalewową,
 przyłącza zasuw: dla średnic >DN50 - kołnierzowe wykonane zgodnie z normą
PN-EN 1092-2: 1999,
 śruby nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A2, zabezpieczenie przed zatarciem
smarem molibdenowym.
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Obudowy:
 Obudowy teleskopowe lub obudowy stałe za zgodą PWIK w przypadku położenia
sieci w niekorzystnych warunkach terenowych o długości dostosowanej
do głębokości posadowienia wodociągu, z zachowaniem odległości min 0,15m
od pokrywy skrzynki zasuwowej,
 pręt o pełnym przekroju, ocynkowany, o profilu kwadratowym, bok min. 18mm,
 kaptur górny do kw-24 z żeliwa,
 śruba mocująca kaptur, kołek oraz zawleczka wykonana ze stali nierdzewnej.
Skrzynki do zasuw:
 korpus z PEHD lub PA+, w drogach z żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa szarego,
 wymiary wg DIN 4056,
 występujące elementy łączące ze stali nierdzewnej, np. sworzeń,
 oznaczenie na pokrywie „W”,
 odległość od trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki minimum 0,15 m.
Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych do zasuw:
 podkłady wykonane z betonu grubości min. 60 mm, lub PEHD.
Uszczelki gumowe:
 z wkładką stalową.
Tabliczka informacyjna:
 oznakowanie zasuwy tabliczką orientacyjną aluminiową zgodnie z normą
PN-B-09700:1986 lub inne dopuszczone za zgodą PWiK, które należy zamontować
na słupku stalowym lub stałym obiekcie w terenie.
Na przewodach sieci wodociągowej należy stosować zasuwy równoprzelotowe,
kołnierzowe, klinowe, typu F5 („długie”), przystosowane do ciśnienia nominalnego
1,6 MPa.
Zasuwy należy lokalizować w węzłach oraz w odległościach między sobą od 500 m
do 700 m. Przy rozmieszczaniu zasuw w węźle należy stosować następującą zasadę,
że przewód sieciowy o mniejszej średnicy powinien być odcięty od przewodu sieciowego
o większej średnicy.
6.3. Hydranty
Hydranty podziemne i nadziemne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 10746:2009 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6:
Hydranty. Hydranty posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE,
certyfikat ISO, atest PZH.
Na przewodach sieciowych stosować hydranty podziemne o średnicy DN 80 mm,
w uzasadnionych przypadkach dla ochrony p.poż. dopuszcza się stosowanie hydrantów
nadziemnych DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem (zabudowę hydrantów
nadziemnych należy każdorazowo uzgadniać z PWiK). Hydranty umieszczać w odległości
nie większych niż 150 m, w najwyższych i najniższych punktach sieci wodociągowej,
na skrzyżowaniu ulic oraz na końcówkach sieci. Hydranty należy projektować
na odgałęzieniu przewodu z zasuwą odcinającą. Hydranty w gruncie mają być
zabezpieczone osłoną odwadniacza hydrantu, która zapobiega przytykaniu odwadniacza
i wypłukiwaniu podsypki w gruncie. Korpus osłony odwadniacza wykonany z tworzywa
sztucznego zabezpieczony zewnątrz geowłókniną, opaski i nit rozporowy wykonane
z nylonu.
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6.3.1. Hydranty nadziemne
Dopuszcza się hydranty ze stałą lub dzieloną kolumną hydrantu na warunkach
przedstawionych poniżej.
Hydranty nadziemne z dzieloną kolumną hydrantu:
Hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym
zamknięciem, spełniający następujące wymagania:
 Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
ciśnienie PN16,
 Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże φ75 mm,
 Nasady oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium lub z żeliwa
 Głębokość zabudowy RD= 1,25 lub 1,5
 Korpus górny, korpus dolny, kolumna podziemna, wykonane z żeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563, lub ze stali nierdzewnej min. 1.4301.
 Część nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew w przypadku kolumny górnej
wykonanej w całości z żeliwa sferoidalnego
 Dzielona kolumna hydrantu w punkcie łamania połączona kołnierzami za pomocą
specjalnych naciętych śrub nierdzewnych A2, umożliwia szybką naprawę
w przypadku złamania hydrantu,
 Połączenia korpusu kulowego, korpusu dolnego, kolumny podziemnej i korpusu
górnego wyłącznie za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A2
 Dodatkowe zamknięcie w postaci kuli wykonanej z polipropylenu
 Przedłużacz trzpienia wykonany ze stali nierdzewnej
 Blokada zabezpieczająca wrzeciono w miejscu łamania,
 Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,
 Tłok/grzyb uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub z mosiądzu
CuZn40Pb2 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową lub poliuretanową,
dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,
 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane
przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie/tłoku współpracującym
z tuleją/pierścieniem wykonanym z brązu lub mosiądzu.
 Wrzeciono oraz trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem,
 Uszczelnienie trzpieni o-ringowe,
 Pierścień dodatkowy typu o-ringowy w górnej komorze hydrantu zabezpieczający
pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją,
 Możliwość obrotu kolumny górnej
 Możliwość pionowania kolumny górnej,
 Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,
 Przygotowanie do malowania zgodnie z wytycznymi Certyfikatu GSK RAL
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum
250 mikronów wg normy DIN 30677, potwierdzona Certyfikatem GSK RAL
 Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV elementów malowanych
 Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,
 Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta.
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Hydranty nadziemne ze stałą kolumną hydrantu (nie dzielona):
Hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony z pojedynczym zamknięciem, spełniający
następujące wymagania:
 Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
ciśnienie PN16,
 Hydrant posiada dwie nasady boczne typ B na węże φ75 mm,
 Dostępne głębokości zabudowy: 1,25m, 1,50m
 Korpus górny, korpus dolny, wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
wg EN 1563,
 Kolumna hydrantu wykonana ze stali nierdzewnej (minimum 1.4301)
 Połączenia kołnierzowe korpusu z kolanem stopowym, oraz korpusem hydrantu
wyłącznie za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A2
 Całość materiałów odporna na korozję
 Kaptur/kołpak górny wykonany z aluminium
 Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,
 Tłok/grzyb uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub mosiądzu
CuZn40Pd2 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu
z wodą pitną,
 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane
przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie/tłoku współpracującym
z tuleją/pierścieniem wykonanym z brązu lub mosiądzu
 Wrzeciono oraz trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem,
 Uszczelnienie trzpieni o-ringowe,
 Pierścień dodatkowy typu o-ringowy w górnej komorze hydrantu zabezpieczający
pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją,
 Odwodnienie hydrantu wykonane z polipropylenu, polietylenu lub mosiądzu
 Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,
 Przygotowanie do malowania zgodnie z wytycznymi Certyfikatu GSK RAL
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum
250 mikronów wg normy DIN 30677 potwierdzona Certyfikatem GSK RAL
 Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,
 Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta.
Zabudowę hydrantów DN80 na istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą
nasuwki do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem kołnierzowym o średnicy DN100.
6.3.2. Hydranty podziemne
Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem spełniający następujące wymagania:
 połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
ciśnienie PN16,
 korpus dolny, komora dolna, uchwyt kłowy, kolumna z żeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 wg EN 1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz)
poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające
minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2 odporność
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na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie pracą 5 Nm –
poświadczone badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę,
głębokość zabudowy RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5 m zgodnie z arkuszem ofertowym,
tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną
powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,
samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane
przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie/tłoku współpracującym
z tuleją/pierścieniem wykonanym z brązu lub mosiądzu
wrzeciono i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczeń,
możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,
oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,
pakiet hydrantów w ramach jednego producenta.

Skrzynki do hydrantów:
 korpus wykonany z PEHD lub PA+, pokrywa z żeliwa szarego,
 wymiary wg DIN 4055,
 występujące elementy łączące ze stali nierdzewnej, np. sworzeń,
 oznaczenie na pokrywie „H” lub „HYDRANT”,
 pokrywa wyposażona w ucho do zaczepiania haka,
 odległość od kła hydrantu podziemnego do pokrywy skrzynki min. 0,15 m.
Zabudowę hydrantów DN80 na istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą
nasuwki do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem kołnierzowym o średnicy DN100.
6.4. Zawór napowietrzająco-odwadniający
Zawór odpowietrzająco – napowietrzający 2 – stopniowy do wody do bezpośredniej
zabudowy w ziemi. Zawory odpowietrzająco – napowietrzające muszą być wykonane
zgodnie z normą PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe
i badania sprawdzające -- Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające, oraz Atest
Higieniczny - wydany przez PZH.
Zawory spełniający następujące wymagania:
 połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN16, klasa
szczelności A,
 korpus, kołnierz, tuleja wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
PN-EN 1563: 2000,
 grzyb zamykający mosiężny zawulkanizowany gumą EPDM,
 rura osłonowa ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10,
 pokrywa z polietylenu,
 elementy wewnętrzne zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego wykonana
ze stali nierdzewnej,
 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum
250 mikronów wg normy DIN 30677, PN-EN ISO 12944-5,
 możliwość wymiany zaworu pod ciśnieniem,
 samoczynne odcięcie dopływu medium przy pracach serwisowych,
 możliwość instalacji podziemnej zaworu z zastosowaniem dedykowanej skrzynki
ulicznej,
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 montaż podziemny w głębokościach zabudowy RD1250-2250.
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający należy montować na odejściu pionowym
w najwyższym punkcie na rurociągu lub w jego punktach przegięcia.
6.5. Kształtki żeliwne
 kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500 lub EN-GJS 400,
 ochrona antykorozyjna zewnątrz i wewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowej,
min. 250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009,
 połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie
PN10, PN16,
 ciśnienie robocze PN10/PN16,
 wykonanie wg PN-EN 545:2010,
 atest higieniczny PZH do wody.
6.6. Kształtki elektrooporowe
Wszystkie połączenia rur i kształtek z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania
elektrooporowego lub doczołowego.
Zgrzewarki stosowane do budowy sieci i przyłączy wodociągowych z PE muszą posiadać
oznakowanie zgodne z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r.
(tj. Dz.U.2021 poz. 1344 z późn. zmianami).
Do budowy wodociągów polietylenowych dopuszcza się zgrzewarki posiadające
oznakowanie CE. Sprzęt przeznaczony do zgrzewania powinien posiadać postanowienia
normy ISO 12176-2:2008 lub równoważnej w przypadku zgrzewarek elektrooporowych.
W przypadku zgrzewania doczołowego weryfikacja zgrzewów będzie dokonywana na placu
budowy przez pracownika PWiK nadzorującego prace budowlane.
Zgrzewarki powinny być okresowo poddawane kalibracji w okresach zgodnych ze
wskazaniem producenta. Dokument kalibracji zgrzewarki Wykonawca zobowiązany jest
złożyć przedstawicielowi PWiK na jego wniosek.
Do zgrzewania elektrooporowego rur z PE należy używać zgrzewarek automatycznych,
posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji całego
procesu oraz jego zapisu na nośnikach danych np. płyta DVD. Na wezwanie przedstawiciela
PWiK Wykonawca, dla każdego zgrzewu, przedłoży zapis całego procesu zgrzewania na
nośniku danych.
Osoby wykonujące roboty związane z montażem wodociągów, przyłączy z PE muszą
posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (MEN) stwierdzające
przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie nadzorowania oraz wykonywania
połączeń rurociągów z tworzyw sztucznych metodą zgrzewania doczołowego
i elektrooporowego lub odpowiadające im inne uprawnienia zgodne z prawem krajów UE
lub EOG.
Nie dopuszcza się stosowanie kształtek segmentowych dla średnic <Dz315mm. Dla średnic
≥Dz315mm dopuszcza się stosowanie kształtek segmentowych wyłącznie po
wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez PWiK. Stosowane kształtki muszą
spełniać następujące wymagania:
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Kształtki elektrooporowe PE 100 SDR 11 o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu
roboczym 1,6 MPa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3+ A1:2013-05
– należy dostarczyć Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych z w/w normą.
Kształtki muszą posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny.
Kształtki elektrooporowe muszą mieć możliwość montażu na wszystkich rurach
ciśnieniowych PE-HD (przede wszystkim na rurach PE 100 typ RC).
Kształtki elektrooporowe muszą być zaopatrzone w znormalizowane kontakty
sztyftowe o średnicy 4,0 mm.
Kształtki elektrooporowe muszą posiadać trwałe oznaczenie partii produkcji
producenta.
Kształtki
elektrooporowe
muszą
posiadać
możliwość
zgrzewania
elektrozgrzewarkami różnych producentów, muszą również mieć możliwość
wprowadzania parametrów zgrzewania: ręcznie, piórem świetlnym i skanerem.
Kształtki elektrooporowe muszą posiadać w parametrach zgrzewania korektę czasu
zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia.
Kształtki elektrooporowe muszą posiadać możliwość ponownego zgrzewania
(np. w przypadku zaniku napięcia) – wymagane potwierdzenie producenta.
Czas magazynowania kształtek elektrooporowych powinien wynosić - do 4 lat –
wymagane potwierdzenie producenta.
Kształtki elektrooporowe w średnicach do Ø63 (włącznie) muszą mieć możliwość
montażu bez konieczności stosowania uchwytów mocujących ro rur.
Mufy elektrooporowe w średnicach do Ø160 (włącznie) muszą posiadać usuwalny
ogranicznik wsuwu zapewniający wprowadzenie rur na odpowiednią głębokość.
Nawiertki elektrooporowe do Ø225 muszą być wykonane jako obejmy zgrzewane
elektrooporowo, składające się z siodła elektrooporowego zaopatrzonego w zespół
nawiercający oraz obejmy dolnej wykonanej z PE, zapewniającej właściwy docisk
w czasie zgrzewania (minimum cztery śruby montażowe zintegrowane z nawiertką
lub system klamrowy ). Sposób montażu ma być przygotowany do skręcania jednym
narzędziem, nakrętki blokowane w obejmie dolnej, śruby zabezpieczone
przed wypadnięciem z kształtki, lub system klamrowy.
Nawiertki elektrooporowe powyżej Ø255 muszą być wykonane jako obejmy
zgrzewane elektrooporowo, bez dolnej obejmy montażowej lecz z dopasowanym
do obejm systemem montażu gwarantującym wykonanie szczelnego połączenia
z rurą.
Nawiertki elektrooporowe muszą gwarantować bezwiórowe nawiercanie
rurociągów z PE oraz trwałe zakotwienie wewnątrz frezu wyciętego odcinka rury.
Nawiertki elektrooporowe muszą gwarantować bezwyciekowe nawiercanie
rurociągów z PE nie wymagających dodatkowych elementów doszczelniających.
Długość odejścia nawiertki elektrooporowej powinna umożliwić ponowne zgrzanie
mufy (np. w przypadku likwidacji przyłącza wodociągowego).
Nawiertki elektrooporowe muszą posiadać górny i dolny ogranicznik frezu w czasie
nawiercania.
Frez nawiercający w nawiertkach elektrooporowych musi być prowadzony
w gwincie innym niż PE.
Obejmy siodłowe do Ø225 muszą być wykonane jako obejmy zgrzewane
elektrooporowo, składające się z siodła elektrooporowego oraz obejmy dolnej
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wykonanej z PE, zapewniającej właściwy docisk w czasie zgrzewania (minimum
cztery śruby montażowe zintegrowane z obejmą). Sposób montażu ma być
przygotowany do skręcania jednym narzędziem, nakrętki blokowane w obejmie
dolnej, śruby zabezpieczone przed wypadnięciem z kształtki.
Obejmy siodłowe powyżej Ø225 muszą być wykonane jako obejmy zgrzewane
elektrooporowo, bez dolnej obejmy montażowej lecz z dopasowanym do obejm
systemem montażu gwarantującym wykonanie szczelnego połączenia z rurą.
Obejmy do nawiercania oraz obejmy siodłowe muszą zapewniać możliwość
zgrzewania i nawiercania przy pełnym ciśnieniu roboczym wody w rurociągu.

6.7. Łączniki rurowo-kołnierzowe i rurowo-rurowe
Stosowanie łączników wykonanych z żeliwa sferoidalnego do łączenia rur z różnego
materiału (rur stalowych, żeliwnych, PVC, PEHD). Zabrania się zabudowy łącznika końcem
rurowym na rurach PE. Łączniki rurowo-kołnierzowe i rurowo-rurowe muszą spełnić
następujące wymagania:
 zakres ciśnień PN16,
 wykonanie zgodne z PN- EN 14525,
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-450 lub EN-GJS-400,
 zabezpieczenie antykorozyjne powłoką epoksydową minimum 250 mikronów
lub powłoką z poliamidu,
 elementy zabezpieczające przed wysunięciem się rury ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie,
 uszczelka wykonana z elastomeru umożliwiająca łatwe osadzenie rur,
 możliwość odchylenia współosiowego do 8o (po 4o każdy kielich),
 śruby nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A2, zabezpieczenie przed zatarciem
smarem molibdenowym,
 atest higieniczny PZH do wody.

III.

Przyłącza wodociągowe

1. Wymagania ogólne

Projektowane przyłącza wodociągowe powinny zapewniać dostawę wody w ilościach
wystarczających do celów socjalno-bytowych oraz technologicznych. Przyłącza
wodociągowe projektować w oparciu o wymagania aktualnych norm, przepisów
branżowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych a w szczególności:
PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych
i ich części składowych”.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z Ustawą
o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu
z wodą pitną.

2. Lokalizacja przewodów

1. Trasy przewodów projektować bez zbędnych załamań wynikających z warunków
terenowych oraz uzbrojenia technicznego, zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy
do osi ulicy lub innych przewodów. Unikać nieuzasadnionego przechodzenia przewodów
z jednej strony ulicy na drugą. Odgałęzienia projektować pod kątem prostym.
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2. Przy wyborze trasy przebiegu przewodów wodociągowych należy kierować się najkrótszą
drogą łącząc punkt zasilania z punktem odbioru.
3. Przewody należy projektować w sposób uniemożliwiający zniszczenie istniejącego
drzewostanu. Ewentualna wycinka drzew lub krzewów wynikająca z kolizji
z projektowanym przewodem wodociągowym wykonywana jest staraniem i na koszt
Inwestora.
4. Na odcinku przyłącza przed wodomierzem głównym zabrania się projektować
nieopomiarowanych odgałęzień i punktów czerpalnych.
5. Niedopuszczalne jest połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej
PWiK z przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł (np. lokalnych studni
kopanych).
6. Podejście przyłącza wodociągowego do budynku wykonać jako przejście szczelne:
6.1
Przejścia przez pionowe przegrody - w otworach wykonanych wiertnicą,
z wykorzystaniem dedykowanej tulei lub łańcuchów uszczelniających.
6.2. Przejścia przez posadzkę - przy pomocy przewodu ochronnego z uszczelnieniem
masą elastyczną gwarantującą szczelność połączenia;

3. Zagłębienie i posadowienie przewodów.
Zagłębienie przewodów wodociągowych powinno uwzględniać przede wszystkim
głębokość przemarzania gruntu zgodnie z normą PN-81/B-03020, według której należy
przyjmować następujące przykrycie przewodów, tj. odległość rzędnej terenu do rzędnej
wierzchu rury:
1) Minimalne 1,40 m bez względu na średnicę
2) Maksymalne 2,50 m
Przykrycie przewodów większe niż maksymalne oraz mniejsze niż minimalne powinno
być każdorazowo uzasadnione względami technicznymi i ekonomicznymi oraz muszą
być zaakceptowane przez PWiK.

4. Minimalne odległości poziome i pionowe.

Przy projektowaniu przyłączy wodociągowych należy zachować minimalne odległości
w rzucie poziomym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Zalecane odległości przedstawia tabela nr 1 – załącznik do niniejszych Wytycznych.

5. Skrzyżowania, kolizje z istniejącą oraz projektowaną infrastrukturą.

1. Przejścia przewodów wodociągowych przez ulice, tory kolejowe projektować pod kątem
prostym lub zbliżonym do prostego. Zaleca się projektowanie skrzyżowań przewodów
wodociągowych z innymi elementami uzbrojenia terenu również pod kątem zbliżonym
do prostego(dopuszczalny minimalny kąt 60°).
2. Przy skrzyżowaniach z przewodami gazowymi, kablami telekomunikacyjnymi, kablami
oświetleniowymi i energetycznymi oraz przewodami sieci cieplnej, przewody
te zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z normą lub wytycznymi branżowymi
dysponentów sieci infrastruktury technicznej. Połączenia rur wodociągowych sytuować
min. 1,0m za skrzyżowaniem.
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6. Włączenia do przewodów wodociągowych
6.1. Przyłącza o średnicy mniejszej lub równej Dz63 PE:
a) dla wodociągów stalowych, żeliwnych i AC:
 poprzez przyłącze typu NWZ, dla wykonania włączenia pod ciśnieniem w sieci
wodociągowej:
- połączenia gwintowane – gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006, ciśnienie
PN16,
- połączenie zasuwy z kłem DN 50 monolityczne DN32-40 skręcane ,
- długość zabudowy – wg dokumentacji producenta (zależna od średnicy
przewodu sieciowego),
- korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
PN-EN 1563:2000 (DIN1693),
- prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM –
atest PZH,
- klin dla dymensji DN32 wykonany z mosiądzu PN-EN 1982:2002,
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych,
- uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi), strefa o-ringowa
odseparowana od medium,
- uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia
przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem,
- opaska wykonana z stali nierdzewnej PN EN ISO 4016 : 2004 PN EN 4032:2004,
- opaska ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej wyłożona na całej powierzchni
gumą NBR, EPDM,
- osadzenie śrub ściągających opaskę na podkładkach ze stali nierdzewnej,
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum
250 mikronów wg normy DIN 30677, PN-EN ISO 12944-5, potwierdzenie
zabezpieczenia antykorozyjnego certyfikatem GSK,
- śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
- śruby, nakrętki i podkładki łączące elementy obejmy ze stali nierdzewnej
PN EN ISO 4016 :2004, PN EN 4032:2004, pokryte smarem molibdenowym,
- klasa szczelności A,
- pakiet zasuw w ramach jednego producenta.
 poprzez zamontowanie opaski z odcięciem dla wykonania włączenia
pod ciśnieniem w sieci wodociągowej:
- ciśnienie nominalne PN16,
- korpus opaski z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką epoksydową minimum 250 mikronów
normy DIN 30677, PN-EN ISO 12944 przyczepność min 12N/mm2, odporność
na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie pracą 5 Nm poświadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną
jednostkę,
- uszczelka siodłowa i uszczelka odcięcia z elastomeru,
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- pokrywa uszczelniająca z żywicy POM wzmocniona włóknem szklanym
(z gumową uszczelką),
- pierścień oporowy z POM,
- nakrętki ze stali nierdzewnej (pokryte smarem molibdenowym) i kwasoodpornej
1.4401,
- podkładki kuliste ze stali nierdzewnej,
- taśma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubość 1,5 mm z izolującą
podkładką gumową z elastomeru,
- pierścień gumowy z elastomeru,
- śruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4308,
- odejście gwintowane,
- nasadki odcinające z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym są wyposażone
w pierścień z elastomeru w celu uniknięcia korozji i inkrustracji na gwincie
wewnętrznym,
- pilot.
b) dla wodociągów PVC:
 poprzez zamontowanie nawiertki samonawiercającej do rur PVC dla wykonania
włączenia pod ciśnieniem w sieci wodociągowej:
- ciśnienie nominalne PN16,
- średnice zewnętrzna rury nawiercanej : 63,90,110,125,140,160,200,225 mm,
- średnica przyłącza 5/4” lub 2”,
- wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie,
- średnica nawiercania min. 38 min,
- nóż ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem
a pomocą uszczelki z elastomeru,
- głowica zabezpieczona przed wykręceniem,
- obejma wyłożona gumą na całej powierzchni,
- śruby łączące obejmę dolną ze stali nierdzewnej,
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum
250 mikronów wg normy DIN 30677.
 poprzez zamontowanie opaski z odcięciem dla wykonania włączenia
pod ciśnieniem w sieci wodociągowej:
- ciśnienie nominalne PN16,
- korpus opaski z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką epoksydową minimum 250 mikronów
wg normy DIN 30677, PN-EN ISO 12944 przyczepność min 12N/mm2, odporność
na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie pracą 5 Nm poświadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną
jednostkę,
- uszczelki z elastomeru,
- pokrywa chroniąca przed brudem z żywicy POM oraz gumową uszczelką
wzmocnioną włóknem szklanym,
- śruby i podkładki ze stali nierdzewnej A2, zabezpieczenie przed zatarciem
smarem molibdenowym,
- podkładka gumowa z elastomeru,
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- odejście gwintowane,
- nasadki odcinające z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym są wyposażone
w pierścień z elastomeru w celu uniknięcia korozji i inkrustracji na gwincie
wewnętrznym,
- pilot.
c) dla wodociągów PE (wszystkie połączenia za pomocą zgrzewania):
 poprzez zamontowanie obejmy do nawiercania pod ciśnieniem w sieci
wodociągowej:
- obejmy z wydłużonym przyłączem,
- z materiału PE-HD100 w typoszeregu SDR11,
- ciśnienie nominalne PN16,
- bezwyciekowe i bezwiórowe nawiercenie rurociągu pod ciśnieniem,
- zintegrowany frez górny oraz dolnym ogranicznikiem, prowadzony w metalowej
tulejce,
- korek zaślepiający z wewnętrznie obwodowo uszczelniającym o-ringiem,
- długość odejścia umożliwiająca odcięcie jego części i ponowne zgrzewanie mufy.
 poprzez zamontowanie zaworu do nawiercania pod ciśnieniem w sieci
wodociągowej:
- zwarta konstrukcja bez połączeń gwintowanych,
- z materiału PE-HD100 w typoszeregu SDR11,
- trzpień ze stali nierdzewnej 1.4305,
- bezwyciekowe i bezwiórowe nawiercenie rurociągu pod ciśnieniem,
- zintegrowany frez górny oraz dolny ogranicznik, prowadzony w metalowej
tulejce,
- niewymagający konserwacji, uruchamiany za pomocą przedłużki zawór
odcinający,
- element nawiercający w pozycji otwartej, nie może zawężać średnicy przepływu
wody,
- kształtka musi stanowić monolityczny element,
- długość odejścia umożliwiająca odcięcie jego części i ponowne zgrzewanie mufy.
6.2.

Przyłącza o średnicy większej od Dz63 PE:

a) dla wodociągów żeliwnych, stalowych, A-C i PCV poprzez zamontowanie trójnika z żeliwa
sferoidalnego kielichowo-kołnierzowego, łączony na łączniki rurowo-kołnierzowe.
W uzasadnionych przypadkach ze względu na utrudnienia wynikające z odcinkowego
wyłączania sieci dopuszcza się stosowania nasuwki trójdzielne do nawiercania
pod ciśnieniem z odejściem kołnierzowym. Średnica nominalna odejścia opaski
oraz montowanej zasuwy powinna być 1 dymensję wyższa od nominalnej średnicy
przyłącza/sieci.
b) dla wodociągów z PE za pomocą trójnika PE i połączeń elektrooporowych lub trójnika
kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego łączonego za pomocą połączeń elektrooporowych
z zastosowaniem tulei kołnierzowych. W uzasadnionych przypadkach ze względu
na utrudnienia wynikające z odcinkowego wyłączania sieci dopuszcza się stosowanie
obejmy siodłowej do nawiercania pod ciśnieniem z tuleją kołnierzową na odejściu
dostosowaną do montażu odpowiedniej zasuwy kołnierzowej. Średnica nominalna odejścia
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opaski oraz montowanej zasuwy powinna być 1 dymensję wyższa od nominalnej średnicy
przyłącza/sieci.

7. Materiał dla przewodów przyłączy wodociągowych.

Przyłącza wodociągowe należy projektować z rur, które muszą być wyprodukowane
zgodnie z normą PN-EN 12201-2:2012. Rury posiadają Atest Higieniczny - wydany
przez PZH.
Rury polietylenowe o wartości ciśnienia nominalnego PN16 [bar] - niezależnie od średnicy
przyłącza, przewód z materiału PE100 SDR11 do zestawu wodomierzowego.
Produkcja rur musi spełniać wymagania specyfikacji PAS 1075, a rury pozytywnie przeszły
badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i są potwierdzone certyfikatami wydanymi
przez instytucje akredytujące.
Wzdłuż układanego przewodu PE wykopem otwartym, należy ułożyć drut miedziany min.
1,5mm2 lub linkę min. 2,5mm2. Natomiast dla przewodów wodociągowych posadowionych
za pomocą metody bezwykopowej należy wciągnąć drut/linkę miedzianą min. 6,0mm2.
Końcówki drutu należy wyprowadzić w skrzynkach zasuwowych, skrzynkach z punkami
pomiarowymi, jak również doprowadzić do pierwszego zaworu zestawu wodomierzowego.
W skrzynkach należy pozostawić zwinięty zapas (2 x 0,1 m) drutów, celem umożliwienia
podpięcia kleszczy sygnałowych trasera. Warunkiem odbioru sieci jest pozytywny wynik
badania przewodności elektrycznej drutów pomiędzy sąsiednimi skrzynkami,
potwierdzający jego ciągłość. Badania przeprowadzane są staraniem Wykonawcy na całej
długości sieci wodociągowej, a ich wyniki potwierdzane są spisaniem protokołów z badań.
PWiK. zastrzega sobie prawo do weryfikacji ciągłości drutu na wybranych odcinkach
poprzez powtórzenie badań służbami własnymi spółki. Drut do skrzynek musi
być wyprowadzony obok obudowy zasuwy, a nie owinięty wokół niej. Nad przyłączami
na wysokości ok. 0,3 m należy przewidzieć ułożenie wodociągowej, niebieskiej taśmy
ostrzegawczej z napisem WODOCIĄG.

8. Połączenia przewodów wodociągowych.

Wszystkie połączenia rur, kształtek z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania
elektrooporowego lub doczołowego.
Połączenie rur, kształtek z PE z armaturą z gwintem zew./wewnętrznym należy wykonywać
za pomocą przejść/adapterów PE/mosiądz metodą zgrzewania.
Połączenie rur, kształtek z PE z armaturą kołnierzową należy wykonywać za pomocą tulei
zgrzewanych z ruchomymi kołnierzami ze stali nierdzewnej lub kołnierza stalowego
pokrytego polimerową warstwą antykorozyjną.

9. Elementy wyposażenia przyłączy wodociągowych
9.1. Zasuwy (do średnicy DN50mm)
Zasuwy muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 10742:2002, oraz spełniać następujące wymagania:
 korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
lub EN-GJS 500-7,
 prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
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klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR,
EPDM,
trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem
trzpienia,
wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa
w płaszczyznach poziomej i pionowej,
uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,
korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony
specjalnym pierścieniem przed wykręceniem,
uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed
penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz,
śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone
masą zalewową,
ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum
250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, potwierdzenie zabezpieczenia
antykorozyjnego certyfikatem GSK,
króćce wykonane z rury PE 100 SDR 11 lub PE 100RC SDR11,
króćce umożliwiają bezpośrednie zgrzewanie ze standardową rurą PE,
połączenie PE/STAL zabezpieczone przed rozłączeniem pierścieniem zaciskowym,
znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN-1171:2007,
PN-B-09700:1986.

9.2. Zasuwy (powyżej średnicy DN50mm)
Zasuwy klinowe miękkouszczelnione do wody pitnej muszą być wykonane zgodnie z normą
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne oraz PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 2: Armatura
zaporowa, oraz spełniać następujące wymagania:
 klasa szczelności A,
 uszczelnienie trzpienia minimum trzy o-ringi,
 wykonanie żeliwo sferoidalne,
 ciśnienie nominalne PN 16,
 równy przelot zasuwa bez gniazda,
 klin zwulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM,
 prowadzenie klina przy pomocy tworzywa odpornego na zużycie,
 trzpień zasuw scalony z kołnierzykiem oporowym w jeden element i wykonany
ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
 wrzeciono zasuw łożyskowane za pomocą niskotarciowych podkładek
tworzywowych, sfera oringowa odseparowana od medium, możliwa wymiana
oringowego uszczelnienia trzpienia zasuw pod ciśnieniem, uszczelnienie zwrotne
zasuw - zabezpieczające korek górny uszczelnienia trzpienia przed
zanieczyszczeniem zewnętrznym,
 korek zabezpieczony przed wykręceniem,
 wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone farbą
epoksydową o min. grubości 250mikronów, malowanie proszkowe; zgodnie
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normą PN-EN ISO 12944-5:2009, potwierdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego
certyfikatem GSK,
śruby łączące pokrywę zasuw z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą
zalewową,
przyłącza zasuw: kołnierzowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1092-2: 1999,
śruby nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A2, zabezpieczenie przed zatarciem
smarem molibdenowym.

Obudowy:
 Obudowy teleskopowe lub, za zgodą PWIK w przypadku położenia sieci
w niekorzystnych warunkach terenowych, obudowy stałe o długości dostosowanej
do głębokości posadowienia wodociągu, z zachowaniem odległości 0,2-0,25 m
od pokrywy skrzynki zasuwowej,
 pręt o pełnym przekroju, ocynkowany, o profilu kwadratowym, bok min. 18 mm,
 kaptur górny do kw-24 z żeliwa,
 śruba mocująca kaptur, kołek oraz zawleczka wykonana ze stali nierdzewnej,
 odległość od trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki minimum 0,15 m.
Skrzynki do zasuw:
 korpus z PEHD lub PA+, w drogach z żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa szarego,
 wymiary wg DIN 4056,
 występujące elementy łączące ze stali nierdzewnej, np. sworzeń,
 oznaczenie na pokrywie „W”.
Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych do zasuw:
 podkłady wykonane z betonu grubości min. 60mm, lub PEHD.
Uszczelki gumowe:
 z wkładką stalową.
Tabliczka informacyjna:
 oznakowanie zasuwy tabliczką orientacyjną aluminiową zgodnie z normą
PN-B-09700:1986 lub inne dopuszczone za zgodą PWiK, które należy zamontować
na słupku stalowym lub stałym obiekcie w terenie.
Na przewodach sieci wodociągowej należy stosować zasuwy równoprzelotowe,
kołnierzowe, klinowe, typu F5 („długie”), przystosowane do ciśnienia nominalnego
1,6 MPa.
9.3. Punkty pomiarowe
Punkty pomiarowe do diagnostyki i identyfikacji przewodów wodociągowych, należy
wykonać z płaskownika ocynkowanego 4x40 mm (bednarka). Opaskę na rurociągu
dla punktu pomiarowego należy ciasno dopasować do przewodu wodociągowego.
Bednarkę punktów pomiarowych zakończyć ok. 0,1 m pod pokrywą skrzynki zasuwowej.
Dla przyłączy wodociągowych dłuższych od 20 m należy zabudować punkty pomiarowe
zgodnie z wytycznymi PWiK. Odległość pomiędzy punktami pomiarowymi nie może
być dłuższa niż 40 m. Lokalizacja punktów pomiarowych powinna zapewniać podział
przyłącza lub sieci na możliwie zbliżone pod względem długości odcinki pomiarowe.
W uzasadnionych przypadkach punkty pomiarowe należy lokalizować w obszarze zmiany
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kierunku przewodu po uzgodnieniu z PWiK na etapie zatwierdzania planu sytuacyjnego
lub projektu budowlanego.
9.4. Wodomierze główne
Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku
lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągowa należy zainstalować
zestaw wodomierza głównego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, oraz normą PN-B10720.
9.5. Dobór wodomierzy głównych
W projekcie należy zamieścić obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę do celów socjalnobytowych, technologicznych (w przypadku obiektów tego wymagających). W dokumentacji
projektowej, średnicę wodomierza w zestawie wodomierzowym należy projektować
zgodnie z indywidualnie wydanymi warunkami technicznym przyłączenia się do sieci
wodociągowej wydanymi przez PWiK.
W przypadkach wątpliwych możliwe indywidualne uzgodnienia z Działem Technicznym.
9.6. Wyposażenie i sposób montażu zestawów wodomierzowych
W skład zestawu wodomierza głównego wchodzą:
 wodomierz,
 zawory odcinające lub zasuwy (armatura odcinająca dostosowana do średnicy
przyłącza),
 proste odcinki rury wodociągowej w celu wyeliminowania zaburzeń przepływu;
minimalna długość odcinków prostych: 5 DN przed wodomierzem oraz 3 DN
za wodomierzem (DN– średnica wodomierza),
 w zestawie wodomierzowym z wodomierzem sprzężonym należy projektować filtr
siatkowy bez spustu z możliwością jego zaplombowania przed odcinkiem prostym
przed wodomierzem,
 w zestawie wodomierzowym z wodomierzem sprzężonym należy projektować
kształtkę demontażowo-montażową z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
za wodomierzem.
Wszystkie wodomierze muszą być zabudowywane w pozycji horyzontalnej (poziomo),
z odpowiednio sztywnym dwustronnym umocowaniem (należy stosować konsole
wodomierzowe dedykowane do konkretnych średnic wodomierzy).
Dla wodomierzy o średnicy ≥ Ø 50 mm zasuwy, zawory oraz wodomierz winny mieć trwałe
podparcie.
Średnica zaworów lub zasuw, oraz kształtek w zestawie wodomierza głównego powinna
być tak dobrana (DN≥DN wodomierza), aby nie powodować dodatkowych strat
miejscowych.
Przed zestawem wodomierzowym należy stosować połączenia zgrzewane, gwintowane,
kołnierzowe. Niedopuszczalne jest stosowanie w budynkach, studniach i komorach
wodomierzowych kształtek rozłącznych typu łącznik r-k, kielich itp.
PWiK wymaga stosowania mosiężnych kształtek i łączników w zestawach
wodomierzowych, filtry inne niż siatkowe bez spustu należy montować za pierwszym
zaworem za wodomierzem głównym.
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Zabudowę zestawu wodomierza głównego należy wykonać na wysokości od 0,5m do 1,4m
nad poziomem posadzki pomieszczenia.
9.7. Lokalizacja wodomierzy
Wodomierz główny lokalizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie oraz normą PN-B-10720:
 w piwnicy budynku lub na parterze w pomieszczeniu o wysokości minimum 1,8 m
w miejscu łatwo dostępnym dla montażu, wymiany i konserwacji zestawu
wodomierzowego oraz odczytu wskazań wodomierza,
 pomieszczenie powinno być suche, zabezpieczone przed zalaniem, zamarznięciem,
oświetlone, wentylowane,
 w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych lub obiektach użyteczności
publicznej miejsce to powinno być odrębnym pomieszczeniem,
 zestaw wodomierzowy można zabudować najdalej 1 m za pierwszą ścianą,
przez którą przyłącze wprowadzone jest w obrys budynku na wysokości 0,4 – 1,5 m
nad posadzką,
 dopuszcza się możliwość montażu wodomierza w ogrzewanym garażu.
Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia przewodów wodociągowych przed głównym
zestawem wodomierzowym pod schodami, posadzką lub zabudowania ich w sposób
trwały (glazura, panele, boazeria, itp.).
Wodomierz powinien być zamontowany w studni wodomierzowej, jeżeli występuje
co najmniej jeden z poniżej wymienionych przypadków:







pomieszczenie przeznaczone na montaż wodomierza głównego nie spełnia warunków
technicznych o których mowa powyżej,

długość przyłącza, licząc od miejsca rozgraniczenia do wejścia do budynku wynosi
więcej niż 15m,
przyłącze będzie zasilać więcej niż jeden obiekt zlokalizowany na terenie
nieruchomości,
nieruchomość gruntowa nie jest zabudowana,
występuje konieczność wielokrotnego załamania trasy przyłącza.

Studnia wodomierzowa powinna być zlokalizowana jak najbliżej miejsca włączenia do sieci,
na terenie posesji w odległości do 2,0 m pomiędzy ogrodzeniem lub linii rozgraniczającej
nieruchomość, a skrajnią studni.
Za eksploatację, stan techniczny oraz utrzymanie studni wodomierzowej odpowiada
Odbiorca usług.
9.8. Studnie/komory wodomierzowe - betonowe
Studzienki wodomierzowe wykonane z betonu powinny być zaprojektowane zgodnie
z wytycznymi dla tych urządzeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 studzienki należy projektować zgodnie z normą PN-B-10728:1991 – Studzienki
wodociągowe,
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studzienki bądź komory wodociągowe powinny być wykonane w całości z elementów
betonowych lub żelbetowych, prefabrykowanych (klasa betonu min. C35/45),
studnie wykonane z jednorodnego betonu zgodnie z normą PN-EN 1917:2004,
wejścia i gabaryty studni muszą umożliwiać należyty, bezpieczny dostęp
do uzbrojenia w celu konserwacji, wymiany i remontów, oraz uwzględniać wymiary
zamontowanej armatury,
wentylację, odwodnienie, zabezpieczenie od przemarzania w zależności od rodzaju
obiektu,
wykonanie izolacji antykorozyjnej oraz izolacji konstrukcji zabezpieczającej przed
napływem wód gruntowych i opadowych, z materiałów bezpiecznych ekologicznie,
stopnie złazowe lub klamry złazowe wykonane zgodnie z normą – żeliwne, stalowe
zabezpieczone przed korozją lub ze stali nierdzewnej,
uwzględnić odwodnienie obiektu rurociągiem grawitacyjnym lub poprzez zagłębienie
w posadzce (rząpie) umożliwiające wypompowanie wody z obiektu,
należy stosować szczelne przejścia rurociągów przez ściany komór: prefabrykowane
lub z zastosowaniem łańcuchów uszczelniających dedykowanych do rurociągów PE
z minimalnym wymiarem ogniwa ŁU4, dostosowanym wg. producenta do różnicy
pomiędzy średnicą otworu, a średnicą rury. Wymiary otworów przejścia przewodu
wodociągowego dostosować do wielkości ogniw łańcucha, a otwory wykonać
wiertnicą,
projektować włazy zatrzaskowe dostosowane do wielkości elementów
zamontowanych w studni oraz do obciążenia terenu nad włazem,
odwodnienie studni/komór należy projektować do kanału ogólnospławnego
lub deszczowego,
odwodnienia studni/komór do kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć
przed cofką,
odcinki odwadniające należy projektować z rur PCV-U SN8 o średnicy Dz160 mm.
Minimalny wymiar złazowej studni wodomierzowej w rzucie poziomym: DN1000 mm
lub 1000x1000 mm, wysokość min. 1,8.

9.9. Studnie wodomierzowe z tworzyw sztucznych
Studzienki wodomierzowe wykonane z tworzyw sztucznych powinny spełniać następujące
wymagania:
 korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły
wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych,
 korpus wykonany jako dwupłaszczowa konstrukcja z PEHD, spawana z obu stron
z uformowanym wewnątrz wkładem izolacyjnym,
 wysokość minimum 1200 mm,
 średnica wewnętrzna minimum 500 mm,
 możliwość podłączenia wodomierzy DN15, DN20 i DN25,
 ocieplenie górnej części korpusu na głębokości min 650 mm oraz pokrywy studni,
która zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni w okresie
zimowym,
 konsola wodomierza umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu,
wyposażona w łączniki do wodomierza DN15 lub DN20, zawory odcinające
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grzybkowe lub kulowe, zawór antyskażeniowy, i złącza PE100 Dz40mm lub
PE100 Dz32mm,
 studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego lub z żeliwa,
 posiada certyfikat dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydany przez ITB.
9.10. Zabezpieczenie wody w instalacji wodociągowej przed wtórnym
zanieczyszczeniem
Za zestawem wodomierza głównego, na instalacji wewnętrznej Inwestora, należy
zaprojektować urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym dobrane
do kategorii obiektu zgodnie z normą PN-EN 1717:2003. Montaż zespołu zabezpieczającego
wraz z odpowiednio dobranym filtrem należy zaprojektować zgodnie z zaleceniami
producenta. W projekcie należy zamieścić zapis zobowiązujący Właściciela nieruchomości
do eksploatacji urządzenia, zgodnie z zaleceniem producenta.
9.11. Próba ciśnieniowa, dezynfekcja i płukanie przewodów.
Próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z aktualną
normą. Próbę ciśnienia należy wykonać manometrem klasy 0,6, średnica min. 160 mm,
podziałka 0,1 bara (manometr zabudowany pionowo). Czas próby 30 min., o ciśnieniu
próbnym 10 barów. Próbę należy prowadzić pod nadzorem służb PWiK.
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać skuteczną
dezynfekcję (obligatoryjnie dla średnic przyłączy ≥PE Dz63 mm) oraz płukanie przewodu
tak, aby próbka wody pobrana do badania przez akredytowane laboratorium spełniała
wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W projekcie należy podać miejsce poboru wody do płukania i miejsce zrzutu wód
po płukaniu przewodów wodociągowych. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem PWiK.
9.12. Zestawy hydroforowe i pompowe w budynkach
W przypadku niewystarczającego ciśnienia wody w sieci wodociągowej dla projektowanej
zabudowy należy zaprojektować na instalacji wewnętrznej urządzenie do podnoszenia
ciśnienia.
Zestaw hydroforowy powinien być wyposażony w zbiornik typu otwartego
do napełniania z króćcami ssawnymi oraz w zawór napełniający pływakowy, zestaw musi
funkcjonować, tak aby nie zasysać wody z sieci wodociągowej, tzn.: nie powinny
powodować nadmiernego obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej oraz nie powinny
wywoływać uderzeń hydraulicznych w sieci. W przeciwnym razie należy zastosować
odpowiednie urządzenia zabezpieczające.
Istotne zmiany na wewnętrznych instalacjach wodociągowych mogących znacząco
wpływać na warunki techniczne sieci (w tym montaż zestawów hydroforowych) należy
za każdym razem uzgadniać z PWiK.
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9.13. Zawory pierwszeństwa.
W przypadku zastosowania hydrantów wewnętrznych za zestawem wodomierzowym
należy zabudować zawór pierwszeństwa odcinający dopływ wody na cele socjalno-bytowe
w przypadku pożaru. Zawór należy montować za zestawem wodomierza głównego
na instalacji wewnętrznej. W przypadku zastosowania zestawu hydroforowego ze zbiornikiem

otwartym dopuszcza się zastosowanie elektrozaworu odcinającego dopływ wody na cele socjalnobytowe w przypadku pożaru.

9.14. Uziomy naturalne
Uwaga! PWiK jako jednostka eksploatująca sieci wodociągowe nie wyraża zgody
na wykorzystywanie instalacji wodnej jako uziomu naturalnego.
Instalację wodociągową, wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny, należy
przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym, zgodnie z PN dotyczącą
uziemień i przewodów ochronnych.
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IV.

Wymagania systemu monitoringu i sterowania siecią
wodociągową

Urządzenia muszą być kompatybilne z posiadanym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem
PMAC Plus firmy TECHNOLOG lub mieć możliwość przetwarzania i wizualizacji danych
przesyłanych w tym systemie.

1. Rejestrator przepływu












Spełniający następujące wymagania:
dwa kanały przepływu (impuls 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 m3/h),
wbudowana antena, (zewnętrzna opcjonalnie),
wbudowane źródło zasilania (bateria) o żywotności min 5 lat,
wbudowany modem GSM,
transmisja danych GSM/SMS/GPRS,
częstotliwość rejestracji od 1s do 1h,
częstotliwość transmisji danych min co 1h,
całość systemu IP68,
programowalne zdalnie profilowane progi alarmowe po 2 dla każdego kanału
(niski, wysoki),
obudowa z tworzywa sztucznego,
wbudowana pamięć wewnętrzna.

2. Rejestrator przepływu i ciśnienia













Spełniający następujące wymagania:
dwa kanały przepływu (impuls 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 m3/h),
wbudowany przetwornik ciśnienia zakres 0 – 100 m H2O,
wbudowana antena, (zewnętrzna opcjonalnie),
wbudowane źródło zasilania (bateria) o żywotności 3-5 lat,
wbudowany modem GSM,
transmisja danych GSM/SMS/GPRS,
częstotliwość rejestracji od 1s do 1h,
częstotliwość transmisji danych min co 1h,
całość systemu IP68,
programowalne zdalnie profilowane progi alarmowe po 2 dla każdego kanału
(niski, wysoki),
obudowa z tworzywa sztucznego,
wbudowana pamięć wewnętrzna.

3. Sterownik zaworów PRV z transmisją danych






Spełniający następujące wymagania:
sterowanie zaworami PRV BAYARD, DOROT, CLA-VAL, RAPHAEL, HAWIDO,
sterowanie za pomocą membrany pneumatycznej,
rejestracja ciśnienia wejścia i ciśnienia wyjścia z zaworu PRV (zewnętrzne
przetworniki ciśnienia zakres 0 – 200 m H2O),
kanał rejestracji przepływu (współpraca z wodomierzem, lub przepływomierzem),
praca w trybie czasu (min. 24 nastawy na dobę),
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praca w trybie przepływu (regulacja ciśnienia w zależności od natężenia przepływu.
Czas reakcji od 5 do 15 min),
praca w trybie pętla (sterowanie ciśnieniem z punktu krytycznego),
wbudowany modem GSM,
zasilanie bateryjne o żywotności min 3 lata bez wymiany i ładowania,
wbudowana lub zewnętrzna antena,
transmisja danych w częstotliwości min 1 raz na godzinę,
programowalne alarmy profilowe dla każdego kanału,
całość systemu (z zasilaniem) IP68,
wbudowana pamięć wewnętrzna,
transmisja danych GSM/SMS/GPRS.











4. Wymagania dotyczące oprogramowania:















Spełniający następujące wymagania:
współpraca z wszystkimi zainstalowanymi na sieci rejestratorami i sterownikami,
możliwość łączenia w sieć wewnętrzną poszczególnych stanowisk,
przekazywanie danych z rejestratorów bezpośrednio na serwer lub komputer
użytkownika,
graficzna oraz liczbowa analiza danych parametrów chwilowych,
odczyty stanów wodomierza oraz automatyczne obliczanie zużycia między
odczytami,
obliczanie przepływów maksymalnych, minimalnych, średniodobowych
i sumarycznych,
obliczanie przepływów objętościowych w dowolnych przedziałach czasowych,
porównywanie dobowych charakterystyk przepływów/ blokowanie linii
wzorcowego przepływu i porównywanie ich do analogicznych z różnych okresów/
możliwość zmiany jednostek,
możliwość zdalnego programowania alarmów rejestratorów w dowolnym czasie,
możliwość automatycznego tworzenia sumarycznych wykresów z dowolnej ilości
rejestratorów/ suma kilku przepływów/,
możliwość jednoczesnego porównania wykresów z dowolnej ilości rejestratorów,
dodatkowe oprogramowanie do prawidłowego doboru wodomierza,
automatyczne sumowanie (minusowanie) przepływów w celu obliczenia zużytej
wody w strefie.
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V.

WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW I GEODETÓW DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI
DANYCH GIS O NOWO PROJEKTOWANEJ I REALIZOWANEJ INFRASTRUKTURZE
WODOCIĄGOWEJ
NA
TERENIE
DZIAŁANIA
PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SPÓŁKA
Z O.O. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Wstęp
Celem niniejszych wymagań jest stworzenie jednolitych zasad sporządzania
projektowej dokumentacji w wersji elektronicznej i powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej w wersji elektronicznej infrastruktury wodociągowej na potrzeby PWiK.
Wszelkie odstępstwa od wytycznych oraz przypadki nie omówione wymagają
indywidualnych pisemnych uzgodnień z PWIK w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
Wytyczne przeznaczone są jako pomoc dla projektantów, służb inwestorskich,
nadzoru technicznego, wykonawców i wszelkich zainteresowanych opracowaniem
i uzgadnianiem dokumentacji.
Wytyczne opracowano w oparciu o aktualne przepisy prawa, normy oraz dostępną
literaturę techniczną oraz doświadczenie eksploatacyjne. W przypadku braku aktualnych
norm czy innych regulacji, za podstawę przyjęto normy archiwalne. Stosowanie wytycznych
nie zwalnia z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Za opracowane w dokumentacji projektowej rozwiązania odpowiada projektant.
Za opracowaną dokumentację powykonawczą geodezyjną odpowiada geodeta.
PWiK nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektanta i geodety.
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Wytyczne projektowe dotyczące wersji elektronicznej planów sytuacyjno-wysokościowych projektowanej sieci wodociągowej w formacie dxf.
Projekt zawierający osie projektowanych przewodów oraz projektowanej armatury i urządzeń w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych zgodnie z Państwowym układem odniesienia 2000 dla strefy 6 oraz dla współrzędnych wysokościowych PL-EVRF2007-NH
Amsterdam w formacie plików danych: shp i dxf/dwg.
Plik w formacie shp należy przygotować zgodnie z załączonymi do niniejszej instrukcji plikami wzorcowymi shp.. Atrybuty poszczególnych
elementów infrastruktury wodociągowej należy opisać kodami zgodnie z załączonymi słownikami danych (exel).
1. WOD_armatura.shp (plik Shapfile dla punktów wodociągowych.)
Pole

Typ Danych

Opis

Słownik

Pole

MIEJSCOWOS

Tekst

Baza TERYT

IMP22

ULICA
NO_ULICA
DZIALKA

Tekst
Tekst
Tekst

Kod miejscowości wg
TERYT1
Kod ulicy wg TERYT
Ulica (gdy brak w TERYT)
Numer działki

Baza TERYT
-

SU33
-

ADRES

Tekst

Numer domu

-

-

OBREB
ZRODLO
STAN
TYP

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst

Nazwa obrębu
Źródło danych
Stan
Typ sieci wodociągowej

Obreb
Zrodlo
Stan
Typ

KOD
KOD
KOD
KOD

ARMATURA

Tekst

Rodzaj
armatury

Armatura

KOD

1

TERYT –Krajowy Rejestr Urzę2dowy Podziału Terytorialnego Kraju ogólnodostępny na stronie internetowej GUS
IMP –Identyfikator Miejscowości Podstawowej w TERYT (np. Czechowice-Dziedzice – 0939094)
3
SU – Symbol ulicy zgodnie z TERYT (np. ul. Legionów – 10769)
2
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G7_WOD
K1
KERG
RZ_TERENU
RZ_DNA

Tekst
Tekst
Tekst
Podwójna precyzja
Podwójna precyzja

POSADOWIEN

Podwójna precyzja

MATREIAL
SREDNIC
SREDNIC_WL
SREDNIC_WY
UWAGI

Tekst
Liczba całkowita
Liczba całkowita
Liczba całkowita
Tekst

Kod wg Geo-Info
Kod wg K-1
Numer KERG
Rzędna terenu [n.p.m.]
Rzędna dna
[n.p.m.]
Głębokość posadowienia
[n.p.m.]
Materiał
Średnica [mm]
Średnica wlotu [mm]
Średnica wylotu [mm]
Dodatkowe informacje

G7_WOD
K1
-

KOD
KOD
-

-

-

Material
-

KOD
-

2. WOD_sieci.shp (plik Shapfile dla punktów wodociągowych.)
Pole

Typ Danych

Opis

Słownik

Pole

MIEJSCOWOS

Tekst

Baza TERYT

IMP25

ULICA
NO_ULICA
DZIALKA
ADRES
OBREB
ZRODLO

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst

Kod miejscowości wg
TERYT4
Kod ulicy wg TERYT
Ulica (gdy brak w TERYT)
Numer działki
Numer domu
Nazwa obrębu
Źródło danych

Baza TERYT
Obreb
Zrodlo

SU36
KOD
KOD

4

TERYT –Krajowy Rejestr Urzę2dowy Podziału Terytorialnego Kraju ogólnodostępny na stronie internetowej GUS
IMP –Identyfikator Miejscowości Podstawowej w TERYT (np. Czechowice-Dziedzice – 0939094)
6
SU – Symbol ulicy zgodnie z TERYT (np. ul. Legionów – 10769)
5
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STAN
TYP
FUNKCJA
G7_WOD
K1
PRZEBIEG
IZOLACJA
KERG
POSADOWIEN

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Podwójna precyzja

MATREIAL
SREDNIC
DLUGOSC
UWAGI

Tekst
Liczba całkowita
Podwójna precyzja
Tekst

Stan
Typ sieci wodociągowej
Funkcja
Kod wg Geo-Info
Kod wg K-1
Informacja o przebiegu
Informacja o izolacji
Numer KERG
Głębokość posadowienia
[n.p.m.]
Materiał
Średnica [mm]
Długość [m]
Dodatkowe informacje

Stan
Typ
Funkcja
G7_WOD
K1
Przebieg
Izolacja
-

KOD
KOD
KOD
KOD
KOD
KOD
KOD
-

Material
-

KOD
-

3. WOD_obiekty.shp (plik Shapfile dla punktów wodociągowych.)
Pole

Typ Danych

Opis

Słownik

Pole

MIEJSCOWOS

Tekst

Baza TERYT

IMP28

ULICA
NO_ULICA
DZIALKA
ADRES
OBREB
ZRODLO

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst

Kod miejscowości wg
TERYT7
Kod ulicy wg TERYT
Ulica (gdy brak w TERYT)
Numer działki
Numer domu
Nazwa obrębu
Źródło danych

Baza TERYT
Obreb
Zrodlo

SU39
KOD
KOD

7

TERYT –Krajowy Rejestr Urzę2dowy Podziału Terytorialnego Kraju ogólnodostępny na stronie internetowej GUS
IMP –Identyfikator Miejscowości Podstawowej w TERYT (np. Czechowice-Dziedzice – 0939094)
9
SU – Symbol ulicy zgodnie z TERYT (np. ul. Legionów – 10769)
8
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STAN
TYP
OBIEKT
G7_WOD
K1
KERG
RZ_TERENU
RZ_DNA
POSADOWIEN

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Podwójna precyzja
Podwójna precyzja
Podwójna precyzja

MATREIAL
SREDNIC
SREDNIC_WW
SREDNIC_ZW
DLUGOSC
UWAGI

Tekst
Liczba całkowita
Liczba całkowita
Liczba całkowita
Podwójna precyzja
Tekst

Stan
Typ sieci wodociągowej
Typ obiektu
Kod wg Geo-Info
Kod wg K-1
Numer KERG
Rzędna terenu [n.p.m.]
Rzędna dna [n.p.m.]
Głębokość posadowienia
[n.p.m.]
Materiał
Średnica [mm]
Średnica wew. [mm]
Średnica zew. [mm]
Długość [m]
Dodatkowe informacje

Stan
Typ
Obiekt
G7_WOD
K1
-

KOD
KOD
KOD
KOD
KOD
-

Material
-

KOD
-

-

-

Dla plików w formacie dxf/dwg każda klasa obiektów musi być zapisana w odrębnej warstwie wg wzoru:
KLASA OBIEKTÓW
NAZWA WARSTWY
TYP GEOMETRY-CZNY
GRUBOŚĆ LINII SYMBOLU/Wymiary KOLOR
PUNKTU,
HYDRANTY
WOD_armatura_SUUS0 Punkt
Grubość linii symbolu – 0.18
RGB: 0, 0, 255
2
b
a

c

ZAŚLEPIENIE

element a - 1.0; element b-1.0
Średnica – a – 2.0
Grubość linii symbolu – 0.18

WOD_armatura_SUUS3 Punkt
1_z

Wys. strzałki - a- 1.0; b-1.0; c-1.0
40

RGB: 0, 0, 255

Średnica – d - 2.0
PUNKT POMIAROWY

WOD_armatura_SUUS3 Punkt
1_pp

REDUKTOR CIŚNIEŃ

WOD_armatura_SUUS3 Punkt
1_re

STUDNIA

WOD_armatura_SUUS1 Punkt
3

STUDNIA
WODOMIERZOWA

ZASUWA DOMOWA

ZASUWA LINIOWA

REDUKCJE ŚREDNICY

WOD_armatura_SUUS1 Punkt
5_08

WOD_armatura_SUUS2 Punkt
5_zd
WOD_armatura_SUUS2 Punkt
5_zl
WOD_armatura_SUXX0
1

Punkt

Grubość linii symbolu – 0.18

RGB: 0, 0, 255

Średnica kropki a – 1.0
Grubość linii symbolu – 0.18

RGB: 0, 0, 255

Średnica kropki a – 1.5
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Średnica wewnętrzna a -1.0
Średnica zewnętrzna b – 3.0
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Średnica a – 1.0
Grubość linii - 0.18

RGB: 63, 63, 255

Średnica kropki a – 0.8
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Średnica kropki a – 0.8
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Element a – 1.0
41

OBEJMY

KOLANA

TRÓJNIK

ZDROJE ULICZNE

WOD_armatura_SUUS3 Punkt
1_w
WOD_armatura_SUUS3 Punkt
1_K
WOD_armatura_SUUS2 Punkt
1

WOD_armatura_SUUS2 Punkt
8

Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Średnica kropki a – 0.6
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Średnica kropki a – 0.6
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Element a – 2.0
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

b
a

c
d

Linia

Element a ,b,c – 1.0
Element d – 2.0
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

WODOCIĄG
WOD_sieci_SUPW02
ROZDZIELCZY
istniejące
PRZYŁĄCZE - istniejące WOD_sieci_SUPW03

Linia

Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Linia

Grubość linii - 0.18

RGB: 63, 63, 255

MAGISTRALA
projektowane

Linia

Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

MAGISTRALA
istniejące

- WOD_sieci_SUPW01_
m

- WOD_sieci_SUPW_P_0
1_01

Element a – 4.0
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WODOCIĄG
ROZDZIELCZY
projektowane

WOD_sieci_SUPW_P_0
- 1_02

PRZYŁĄCZE
projektowane

- WOD_sieci_SUPW_P_0
1_03

KOMORA

WOD_obiekty_SUBP02

RURA OSŁONOWA

WOD_sieci_SUOP03_0
8

Linia

Odstęp b -1.0
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Linia

Element a – 4.0
Odstęp b -1.0
Grubość linii - 0.18

RGB: 63, 63, 255

Poligon

Element a – 4.0
Odstęp b -1.0
Grubość linii - 0.18

RGB: 0, 0, 255

Poligon

Element a – 2.0
Element b – 1.8
Grubość linii - 0.35

RGB: 0, 0, 255

Wysokość tekstu dla poszczególnych warstw 1.8.

43

Każdy obiekt powinien zostać opisany za pomocą parametrów inwestycyjnych oraz parametrów technicznych zdefiniowanych osobno
dla każdego obiektu . Wykonawca uzupełni wartości atrybutów wykorzystując wartości słownikowe udostępnione przez Zamawiającego
w pliku exela.
Podział odcinków sieci (odcinek rozdzielczy, magistralny, odwodnieniowy, przyłącze) następuje w miejscach zmiany następujących cech:
a)
b)
c)
d)

średnicy;
materiału;
w miejscach rozgałęzień i odgałęzień;
w miejscach skrzyżowania przewodów połączonych
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Obiekty sieci muszą być wprowadzone z uwzględnieniem poprawnych reguł topologicznych i geometrycznych tj.
1. Obiekty punktowe muszą być „dociągnięte” do odcinków liniowych.
2. Obiekty liniowe muszą być pozyskiwane zgodnie z kierunkiem przepływu wody (od włączenia do sieci istniejącej lub projektowanej sieci
głównej)
3. Obiekty liniowe muszą tworzyć logiczną sieć. Muszą być połączone z innymi obiektami liniowymi, poza sytuacjami potwierdzonymi
w dokumentacji lub w terenie.
4. Obiekty liniowe nie mogą składać się z wielu niepołączonych odcinków liniowych.
Plik CSV/TXT (rozdzielonego np. średnikami) zawierający współrzędne punktów o strukturze zgodniej z poniższym wzorem:










Id – numer punktów,
Armatura – kod armatury zgodny ze słownikiem punktów(załącznik)
G7 – kod G7 zgodny ze słownikiem punktów (załącznik)
K1 – kod K7 zgodny ze słownikiem punktów (załącznik)
X – współrzędna X (układ 2000s6)
Y – współrzędna Y (układ 2000s6)
rz_osi – rzędna osi projektowanej armatury
rz_terenu – rzędna terenu
średnica [mm][– średnica armatury
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Struktura pliku CSV/TXT:
Id
1
2
3

Armatura
HYN
ZAW
TRW

G7
PWLW
PWOZ
PWLT

K1
HYP
ZAS
TRW

X
5531165.16
5531161.38
5531169.93

Y
6572152.78
6572159.25
6572155.91

rz_dna

rz_terenu

256.92
257.12

258.25

srednic
80
100

itd.
W przypadku braku którejś z danych (np. rzędnych) należy pozostawić pustą wartość zamiast wprowadzać 0 (zero).
Powyższa tabela w postaci pliku CSV:
Id;Armatura;G7;K1;X;Y;rz_dna;rz_terenu;średnic
1;HYN;PWLW;HYP;5531165.16;6572152.78;;;80
2;ZAW;PWOZ;ZAS;5531161.38;6572159.25;256.92;258.25;100
3;TRW;PWLT;TRW;5531169.93;6572155.91;257.12;;
Wersja elektroniczna danych geometrycznych powinna zawierać:
1.
2.
3.
4.

wykaz współrzędnych - format pliku txt/csv
mapę sytuacyjno-wysokościową – format pliku geotiff, cit,
plik wsadowy zgodny z ww. załącznikami – format plików shp i dxf/dwg
plik z opisem atrybutów sieci – format pliku xls

Wszystkie pliki muszą być zapisane w układzie współrzędnych 2000 dla strefy 6.

Część powykonawcza
Wymaga się aby każda inwestycja na sieci należącej bądź przekazywanej PWiK byłą zinwentaryzowana geodezyjnie w wykopie otwartym,
przed jego zasypaniem. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinno zawierać formę papierową oraz elektroniczną
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i jednoznacznie określać lokalizację przestrzenną i wymiary odnoszące się do przewodów i armatury sieci wodociągowej i rur osłonowych,
w tym rozmiary ewentualnych rozbieżności, jeśli takie wystąpiły w stosunku do lokalizacji uzgodnionych w Projektach Budowlanych.
Dokumentację powykonawczą dla PWIK należy wykonać w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 dokumentacji powykonawczej zawiera oryginały
dokumentów. Egzemplarz nr 2 dokumentacji powykonawczej stanowi kopię egzemplarza nr 1 potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem. Skany powinny być wykonane w rozdzielczości co najmniej 200 dpi. Dokumenty formatu do A3 włącznie powinny zostać
zeskanowane z głębią koloru zależną od treści dokumentu. Dopuszcza się poniższe kategorie:
 24 bit dla dokumentów zawierających elementy kolorowe (poza czarnym i białym), dokumentów starych, zniszczonych (pożółkłe, wyblakłe
treści itp.) oraz dokumentów zawierających treści naniesione ołówkiem,
 8 bit lub 1 bit dla pozostałych dokumentów z zachowaniem czytelności dokumentu.
Dokumentacja powykonawcza wersja papierowa:
1. Mapę zasadniczą powykonawczą potwierdzoną za zgodność zasobem geodezyjnym – 2egz.
2. Szkice polowe powykonawcze z wykazem współrzędnych pikiet wykonane na kopii mapy ewidencyjnej z adnotacją o prawidłowości
wykonania sieci zgodnie z Projektem Budowlanym – 2 egz. Na szkicach należy nanieś: numery pikiet, materiał, długości wybudowanej
sieci w podziale na średnice, materiał oraz długości sieci ułożonych w pasach poszczególnych dróg (wewnętrznych, gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i krajowych), oraz podziałem na rodzaj nawierzchni poszczególnych dróg; rodzajem zabudowanej armatury
(średnica), rzednę góry przewodów wodociągowych oraz armatury.
3. Oryginał oświadczenia geodety o odtworzeniu punktów osnowy geodezyjnej
Elektroniczna wersja dokumentacji powykonawczej (dostarczona na płycie CD/DVD) powinna zawierać:
1. Raster (skan) mapy zasadniczej (powykonawczej) potwierdzonej za zgodność z zasobem geodezyjnym przez odpowiedni PODGiK,
skalibrowany w układzie 2000 (strefa 6).
2. Zeskanowane szkice powykonawcze (obustronnie) wraz z wykazem współrzędnych pikiet.
3. plik wsadowy zgodny z opisem jak dla części projektowej– format plików shp i dxf/dwg
4. Plik CSV/TXT (rozdzielonego np. średnikami) zawierający współrzędne pikiet o strukturze zgodniej z poniższym wzorem:
 Id – numer pikiety,
 Armatura – kod armatury zgodny ze słownikiem pikiet (załącznik)
 G7 – kod G7 zgodny ze słownikiem pikiet (załącznik)
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K1 – kod K7 zgodny ze słownikiem pikiet (załącznik)
X – współrzędna X (układ 2000s6)
Y – współrzędna Y (układ 2000s6)
rz_dna – rzędna dna mierzonej armatury
rz_terenu – rzędna terenu (góry) mierzonej armatury
srednic [mm][– średnica armatury (jeżeli występuje np. dla studni, zasuw, itp.)

Struktura pliku CSV/TXT:
Id
1
2
3

Armatura
HYN
ZAW
TRW

G7
PWLW
PWOZ
PWLT

K1
HYP
ZAS
TRW

X
5531165.16
5531161.38
5531169.93

Y
6572152.78
6572159.25
6572155.91

rz_dna

rz_terenu

256.92
257.12

258.25

srednic
80
100

itd.
W przypadku braku którejś z danych (np. rzędnych) należy pozostawić pustą wartość zamiast wprowadzać 0 (zero).
Powyższa tabela w postaci pliku CSV:
Id;Armatura;G7;K1;X;Y;rz_dna;rz_terenu;średnic
1;HYN;PWLW;HYP;5531165.16;6572152.78;80
2;ZAW;PWOZ;ZAS;5531161.38;6572159.25;256.92;258.25;100
3;TRW;PWLT;TRW;5531169.93;6572155.91;257.12;
Wersja elektroniczna danych geometrycznych powinna zawierać:
1.
2.
3.
4.

wykaz współrzędnych – formantu pliku txt/csv,
mapę sytuacyjno-wysokościową – format plik geotiff, cit,
plik wsadowy zgodny z ww. załącznikami – format plików shp i dxf/dwg,
plik z opisem atrybutów sieci – format pliku xl.
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załącznik nr 1
TABELA ODLEGŁOŚCI OD SKRAJNI PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PWiK
od projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu [m].
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj istniejącego/projektowanego uzbrojenia terenu

14

Sieć wodociągowa do średnicy 315 mm
Sieć wodociągowa od średnicy 315 mm
Budynki, budowle, konstrukcje fundamentowe
Ogrodzenie
Granice nieruchomości
Osadnik bezodpływowy
Kanalizacja sanitarna, deszczowa
Kabel energetyczny
Kabel teletechniczny
Słup linii napowietrznej niskiego napięcia energetycznego i linii
teletechnicznej
Ciepłociąg
Drenaż rozsączający z przydomowej oczyszczalni ścieków
Słup linii napowietrznej średniego i wysokiego napięcia
energetycznego
Drzewa (od skrajni pnia)

15

Gazociąg

10
11
12
13

Przewód wodociągowy o
średnicy < 315 [mm]
1,0
1,5
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
0,7
0,7

Przewód wodociągowy o
średnicy ≥ 315 [mm]

5 x średnica wodociągu

Studnia lub komora
wodomierzowa
1,0
5 x średnica wodociągu
1,2
1,5
1,5
1,2
1,2
0,7
0,7

1,0

1,0

1,0
3,0

5,0

1,0
3,0

3,0

5,0

3,0

2,0

3,0

2,0

odległość wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe

W pionie należy zachować minimalną odległość:
- 0,3 m pomiędzy istniejącym/projektowanym wodociągiem o średnicy < 315 mm a istniejącym/projektowanym uzbrojeniem,
- 0,5 m pomiędzy istniejącym/projektowanym wodociągiem o średnicy ≥ 315 mm a istniejącym/projektowanym uzbrojeniem.
Dopuszcza się odstąpienie od określonych w tabeli odległości w indywidualnych, uzasadnionych technicznie przypadkach zaakceptowanych
i argumentowanych przez PWiK.
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