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OPIS TECHNICZNY 

do projektu przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej czystej i brudnej dla 

projektowanego laboratorium biotechnologii zlokalizowanego przy Uniwersytecie Rzeszowskim 

przy ul. M. Ćwiklińskiej w Rzeszowie 

 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Projekt Zagospodarowania Terenu, 

• Warunki Techniczne TT-401/398/2009 z dnia 21.04.2009 wydane przez MPWiK w Rzeszowie, 

• Warunki Techniczne TT-401/33/2009 z dnia 20.07.2010 wydane przez MPWiK w Rzeszowie, 

• Opinie ZUDP nr 1170/2009 z dnia 28.10.2009 oraz 1532/2011 z dnia 03.11.2011 

• Obowiązujące normy i przepisy.  

 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuję wykonanie projektu wykonawczego sieci i przyłącza wodociągowego, 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej czystej i brudnej dla Laboratorium Biotechnologii przy Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

 

3. Przyłącze wodociągowe 

W związku ze zmianą lokalizacji hydroforni – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  

nr TT-401/398/2009 – projektuje się zmianę trasy istniejącego wodociągu. Zasilanie hydroforni 

projektuje się z węzła „A=Wf” siecią z rur PE ∅160×9,5 mm prod. GAMRAT-Jasło. (odcinek A-B wg 

załączonej mapy). Zasilanie II-giej strefy ciśnienia projektuje się z hydroforni siecią z rur PE ∅160mm 

(odcinek C-D wg załączonej mapy). Połączenie II strefy ciśnienia z istniejącą siecią wodociągową przy 

ul.Ćwiklińskiej wodociągiem Wa-Wb wg załączonej mapy. Dodatkowo na odcinku Wa-Wc projektuje się 

wymianę rurociągu po istniejącej trasie na rury PE ∅160mm. 

Projektuje się zestaw hydroforowy ZHPJM 65.190.3.B.P produkcji LFP. Za i przed zestawem 

hydroforowym projektuje się zasuwy odcinające oraz połączenie umożliwiające obejście zestawu 

i połączenie obydwu stref sieci wodociągowej z pominięciem hydroforu. 

Włączenie do istniejącego wodociągu ∅160mm PE w węźle A, wykonać poprzez trójnik kołnierzowy  

DN 150/150/150 mm Hawle i zasuwę DN150 Hawle. Na zasuwę nałożyć obudowę i skrzynkę żeliwną. 

Zasuwę należy oznakować tabliczką znamionową z domiarami do punktu stałego i obrukować.  
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Odejście wodociągu z I- szej do II-giej strefy wykonać w węźle A1. Odejście wykonać poprzez trójnik 

kołnierzowy DN 150/150/150 mm Hawle i zasuwę DN150 Hawle. Na zasuwę nałożyć obudowę i 

skrzynkę żeliwną. 

Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego wykonać w węźle D. Włączenie wykonać 

poprzez trójnik kołnierzowy DN 150/150/150 mm Hawle i zasuwę DN150 Hawle. Na zasuwę nałożyć 

obudowę i skrzynkę żeliwną. 

Doprowadzenie wody do budynku laboratorium projektuje się z projektowanej sieci wodociągowej DN 

160mm PE, przyłączem z rur PE-100 SDR17 Dz=63×3,8mm prod. GAMRAT-Jasło. 

Włączenie w projektowany wodociąg ∅160mm PE w węźle B1, wykonać poprzez trójnik kołnierzowy 

DN 150/50/150 mm Hawle i zasuwę ∅50 Hawle. Na zasuwę nałożyć obudowę i skrzynkę żeliwną. 

Zasuwę należy oznakować tabliczką znamionową z domiarami do punktu stałego i obrukować.  

Dobór wodomierza: 

Przepływ wody na cele bytowo-gospodarcze dla projektowanego budynku wynosi: 

q= 2,85 [dm3/h]= 10,26 [m3/h] 

Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego qw [m3/h] ze wzoru: 

qw= 2×q [m3/h] 

qw= 2×10,26= 20,50 [m3/h] 

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-10 DN40, Qnom=10 m3/h, Qmax=20 m3/h produkowany przez 

Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz S.A. w Poznaniu. 

 

Po wejściu do budynków projektuje się zamontować wodomierz skrzydełkowy DN 40mm typu JS-10 

wraz z dwoma zaworami odcinającymi - zawór za wodomierzem z kurkiem spustowym. Za 

wodomierzem zaprojektowano zawór antyskażeniowy typu EA Ø50mm.  

Zasuwy oznakować tabliczką znamionową umieszczoną na ścianie budynku. 

Na projektowanej sieci wodociągowej ∅160mm projektuje się montaż nadziemnego hydrantu 

p.pożarowego HP DN80 nr kat. 5051H4 firmy HAWLE. Włączenie hydrantu w projektowany wodociąg  

w węźle HP-1, wykonać z trójnika kołnierzowego DN 150/80/150 mm Hawle i zasuwę ∅80 Hawle. 

 

4. Przyłącz kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku – zgodnie z warunkami technicznymi - projektuje się odprowadzić do 

istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej Ø200 mm do studzienki kanalizacyjne SI ∅1000, 

przebiegającym od strony północnej projektowanego budynku. Przyłącz do studzienki S1 wykonać z rur 

kanalizacyjnych PCV ∅160mm typu „S” prod. GAMRAT-Jasło łączonych kielichowo i uszczelnianych 
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pierścieniem gumowym. Dalszą trasę kanalizacji sanitarnej od studzienki S1 wykonać z  rur 

kanalizacyjnych PCV ∅200 mm typu „S” prod. GAMRAT-Jasło łączonych kielichowo i uszczelnianych 

pierścieniem gumowym.  Zaprojektowane studnie Ø1000mm z kręgów betonowych, przykryć płytą  

z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego. Kanały układać na podsypce piaskowej min. gr. 

15cm i wykonać obsypkę piaskową wg zaleceń producenta min 30cm. Obsypkę zagęścić do 95 w skali 

Proctora. Po wykonaniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności kanału  

i studzienek. Przy przejściach rurą przez ścianki studni stosować przejście szczelne z tuleją ochronną 

zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Projektowany kanał krzyżować się będzie z istniejącym 

gazociągiem. Miejsce skrzyżowania zabezpieczyć rurą ochronną. Skrzyżowania z kablami 

elektrycznymi zabezpieczyć zakładając na kablach rury ochronne. Przejście kanałami pod 

fundamentami budynku wykonać w rurach ochronnych PVC ∅250mm dług. 1,0m. Końcówki rur 

ochronnych  uszczelnić sznurem i pianką poliuretanową. Kanały  przed zasypaniem zainwentaryzować 

geodezyjnie. 

 

5. Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej czystej i brudnej 

Kanalizacja deszczowa - brudna 

Wody opadowe projektuje się odprowadzić – zgodnie z warunkami technicznymi do istniejącego 

kolektora ∅300mm przebiegającego od strony pólnocnej projektowanego budynku. Odwodnienie dróg 

 i parkingów zaprojektowano przez wpusty uliczne ∅600mm (z odpływem ∅200mm ) z kratą żeliwną 

typu ciężkiego. Ścieki deszczowe przed włączeniem w istniejący kolektor będą podczyszczone  

w osadniku O/S Dz=1500mm, Vcz=1,5m3 Ecol-Uniconi i seperatorze lamelowym o parametrach PSW 

LAMELA Qn/Qmax=10/100 l/s o średnicy Dz=1500mm.  

Kanalizacja deszczowa - czysta 

Wody opadowe z dachu projektuje się odprowadzić systemem PLUVIA do studzienek Dc2  

i Dc3, a następnie za pomocą kanału zbiorczego do istniejącej studzienki DI kanalizacji deszczowej. 

W dnie studzienek wykonać kinety przepływowe zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Rury 

kanalizacyjne projektuje się z rur PVC typu S prod. GAMRAT-Jasło Ø160mm i Ø200mm łączonych 

kielichowo i uszczelnianych pierścieniem gumowym. Rury układać na podsypce piaskowej gr.15cm 

 i w obsypce wg zaleceń producenta min. 30cm.  

Projektowane studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych ∅1000, ∅1200mm przykryć włazami 

żeliwnymi ∅600mm typu ciężkiego. Projektowane studnie wykonać wg KB-44.12.1/7/. Po zakończeniu 

montażu wykonać próbę szczelności kanałów i studzienek. 
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Skrzyżowania z kablami elektrycznymi zabezpieczyć zakładając na kablach rury ochronne. Przejście 

kanałami pod fundamentami budynku wykonać w rurach ochronnych PVC ∅250mm dług. 1,0m. 

Końcówki rur ochronnych  uszczelnić sznurem i pianką poliuretanową. Kanały  przed zasypaniem 

zainwentaryzować geodezyjnie. 

 

7. Długości przyłączy: 

 wodociąg:    PE ∅160mm – 221,75 m 

      PE ∅63mm – 5,70 m 

  odcinek remontowany  PE ∅160mm – 16,50 m 

 kanalizacja deszczowa czysta: PVC ∅200mm – 35,29 m 

      PVC ∅160mm – 25,52 m 

      PVC ∅110mm – 9,41 m 

 kanalizacja deszczowa brudna: PVC ∅200mm – 191,54 m 

 

 

6. Uwagi końcowe 
 

• Przyłącza: wodociągowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej po wykonaniu a przed 

zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru technicznego.  

• Z uwagi na skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

należy je wykonać zgodnie z podanymi rzędnymi, 

• Rzędne wierzchu studzienek kanalizacyjnych opisane na profilu należy skorygować 

 i bezwzględnie nawiązać do rzędnych projektowanego terenu i dróg, 

• Nad siecią wodociągową na głębokości 40cm pod trenem ułożyć taśmę lokalizacyjno – 

ostrzegawczą, 

• Odcinek przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej po wykonaniu a przed 

zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru w Dziale Sieci MPWiK 

Rzeszów, 

• Włączenie w istniejący wodociąg zlecić w Dziale Sieci MPWiK Rzeszów, 

• Całość prac wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe", 

 






















