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Opis techniczny "Wodociqg -W6lka Gonciarska "-siee wodociqgowa w W61ce Gonciarskiej 

1.Przedmiot opracowania i zakres roMt 
Projektowana inwestycja "Wodociqg -W6lka Gonciarska" sklada si~ ze stacji wodociqgowej z technologiC\ uzdatniania wody w zakresie chloro
wania i sieci wodociqgowej dla miejscowosci: W61ka Gonciarska , Kowalk6w Kolonia , Kowalk6w Wies, Bor6w, O~bniak, Ruda i obejmie do
sta~ wody do wymienionych miejscowosci. Wodociqg zasilany b~zie z istniejC\cej studni gl~binowej i stacji wodociqgowej wybudowanej w 
2014 r, zlokalizowanej w W61ce Gonciarskiej na dzialce 412, 410/2 obr~b W61ka Gonciarska. 
lC\czna dlugose sieci : 
- 63 -225 mm wynosi ok. 29,0 km 
-przylC\cza -429 szt. 0 srednice fi 40-50 mm 
T rasy projektowanych rurociqg6w b~C\ przebiega/y : 
-wzdluz i w pasie drogowym dr6g powiatowych, pod drogami, w zblizeniu do pasa drogowego na warunkach ZarzC\du Or6g Powiatowych w 
Zwoleniu 
-w pasie drogowym dr6g gminnych, w poboczu, pod drogami 
-pod rzekC\ IItankC\ i jej dopiywami 
-po dzialkach prywatnych 
PrzylegajC\ca do wodociqgu zabudowa to domy mieszkalne jednorodzinne oraz budynki gospodarskie oraz drobne uslugi. 
Przejscia wodociqgu pod drogami projektuje si~ na gl~bokosci od 1,7-2,0 m pod nawierzchniC\jezdni i min 0,7 m pod dnem rowu przydrotnego 
a pod drogami powiatowymi dodatkowo w rurze oslonowe ON 250-300 oraz 1,2 m pod dnem rzeki. 

Siee wodociqgowa w W61ce Gonciarskiej- I etap realizacji 
Zakres roMI: 
-siee wodociqgowa z rur PE 100 RC IPE 100 RC SOR 17 PN 100 srednicach ON 63-225(przyj~to w przedmiarze)-5782 m 
Do wykonywania sieci i przylC\czy przyj~to jeden rodzaj rur, kt6re mo2:na ukladac przewiertem sterowanym horyzontalny oraz w wykopie bez 
specjalnej podsypki i obsybki . 
-hydranty nadziemne wraz z zasuwami -szt. 26 
Projektuje si~ hydranty nadziemne ON 80 mm na cis,PN 10 (1 MPa) wg,PN-EN -14339 Hydranty przeciwpozarowe. Hydranty powinny bye z 
samoczynnym odwodnieniem i podw6jnym zamkni~ciem 
-zasuwy odcinajC\ce na sieci -szt. 23- zasuwy r6wnoprzelotowe, kolnierzowe, z mi~kkim zamkni~ciem , typu F5, z teliwa sferoidalnego na cis
nienia PN 10(1 MPa) do umieszczenia w ziemi, Zasuwy nalety wyposazye w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, Wrzeciono zasuw ze sta
Ii nierdzewnej , klin i korpus z zeliwa sferoidalnego calkowicie pokryty powlokC\ z gumy EPOM, 
-ilose przytC\czy -113 szt ,L=1440 m, 
-studzienki wodomierzowe mrozoodporne z pokrywC\ klasy A15 z zestawem wodomierzowym ON 20 mm na konsoli z zaworem antyskatenio
wym IkompleU-49 szt. 
-wodomierze skrzydelkowe domowe ON 20 mm na konsoli w zestawie z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym-58 szt. 
-wodomierz skrzydelkowe domowe ON 20 w zestawie w istniejacych studzienkach -6 szt. 
IstniejC\ce pomieszczenia i studzienki wlasciciele Ina wniosek Gminy/przystosujC\ do wymog6w instalowania wodomierzy. 
2.Charakterystyka wykonania roMt 
Przyj~to okolo: 
-wykopy skarpowe dla wysokosci pOwyiej 1 m, na odklad -80% 
-wykopy z odwozem gruntu na odleglose 1 km -5% 
-wykonanie sieci przewiertem sterowanym horyzontalnym -25% w tym 3% pod drogami powiatowymi 
Glownie przy budowie wodociqgu zaleca si~ technologi~ przewiertu sterowanego horyzontalnego, Nie potrzeba wykonywae wycinki drzew , 
krzew6w .W ogr6dkach przydomowych przesadzie rosliny uprawne bC\dz zabezpieczye . Roboty powinny bye tak zaplanowane aby byty moz
liwe do wykonanie po zbi6rce plon6w, Wszelkie chodniki, drogi, ogrodzenia, bramy ,furtki, powinny bye przewrocone przez wykonawc~ do 
stanu pierwotnego. Roboty powinny bye wykonane metod ami ,kt6re zminimalizujC\ negatywne oddziatywanie na srodowisko, Technologia prze
wiertu horyzontalnego zapewnia ochron~ srodowiska, 
-wykopy z umocnieniem scian p/ytami wykopowymi-5% 
-ukladanie rurociqg6w w wykopie -75% 
Odcinki sieci wodociqgowej, kt6re zblizajC\ si~ do budynk6w i slup6w oswietleniowych na mniej niz 3m nalezy wykonywae przewiertem stero
wanym horyzontalnym, 
Realizacja sieci wodociqgowej b~zie przebiegala dwoma metodami: 
'z wykorzystaniem technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego a w przypadku przejse pod drogami dopuszcza si~ inne metody w za
letnosci od posiadanego przez wykonawc~ sprz~tu t. j, 
-przycisk pneumatyczny przebijakiem, tzw, kretem : 
-pneumatyczne wbijanie rur stalowych : 
-przyciski hydrauliczne : 
Technologia ta jest stosowana w celu omini~cia kolizji z drzewostanem ,rzekC\ ,drog'!, w pasie drogowym i na dzialkach prywatnych przy zbli
teniach z budynkami i innymi budowtami w celu zminimalizowania roMt ziemnych i wykop6w otwartych. Nie niszczy si~ system6w korzenio
wych i gleby. Ozi~ki niej unikamy halasu, brudu i kurzu oraz zakl6cen komunikacyjnych, Jest ekonomiczna: pozwala uniknC\e wylC\czenia ruchu 
na drogach i dojazdach do posesji co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykop6w otwartych, Do przewiertu stosowane sC\ rury dwu
warstwowe lub tr6jwarstwowe z warstwC\ zewn~trzna ochronnC\. 
'metodami wykopu otwartego obudowanego i skarpowego. 
Szerokose wykopu liniowego prostego nie przekroczy generalnie 1 m. Miejscowo w obr~bie studzienek przyj~to wykop szerszy. Wykop b~dzie 
wykonywany jako obudowany typowymi p/ytami wykopowymi. Konstrukcja wykopu otwartego skarpowego b~dzie do wys. <1 m miala ksztalt 
prosty i skarpowy powyiej tej wysokosci czyti na dalsze 0,76 m ,GI~bokose wykopu nie przekracza 2 m. 
Rurociqgi b~dC\ wykonywane na gruncie rodzimym, kt6ry b~zie wykorzystany r6wniez do zasypania wykopu a na odcinkach 0 slabej 
nosnosci/miejscowo stwierdzonychl, nalezy wzmocnie podlote gruntem piaszczystym lub materialem kamiennym do gl~bokosci okolo 20 cm
30 cm . Wyr6wnanie dna wykopu przewiduje si~ z zastosowaniem 10 cm podsypki piaskowej, Zasypka b~dzie wykonana po zakonczeniu 
odcinka rurociqgu i po jego odbiorze. Zasypywanie wykopu b~dzie wykonywane warstwami z zag~szczeniem katdej warstwy pod zjazdami, 
placami/podw6rza i. t. P. W celu p6zniejszej identyfikacji rurociqg6w nad przewodem nalezy umiescie tasm~ sygnalizacyjna, Zasypka b~zie 
wykonywana warstwami po 20 cm. Do zasypki b~zie utyty gl6wnie material pochodzC\cy z wykopu, przy czym srednica ziaren nie mote prze
kraczae 30 mm. 
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Strefy prowadzonych rob6t b~dq oznakowane i zabezpieczone. Wykop b~dzie zabezpieczony barierkq 0 wysokosci 1 m, oznakowany tablicami 
ostrzegawczymi , a w nocy oSwietiony swiatiami ostrzegawczymi. W miejscach przejsc dla pieszych b~dq ustawione mostki przenosne (z por~ 
czami i deskami kraw~i:nikowymi), a wykopy b~dq tam zabezpieczone deskami. 

WOJT GMINY 

etut~-~ 

mgr Teresa Pancerz-Pyrka 
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