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Opis Techniczny do projektu wodoci�gu w rejonie  

miejscowo�ci Białogard ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, gm. Białogard 

 

1. Dane ogólne: 

 

1.1 Nazwa inwestycji: Sie� wodoci�gowa z rur PE Dn 110 wraz z przył�czami  

w miejscowo�ci Białogard,  gm. Białogard. 

     1.2 Inwestor:               RWiK Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard 

 

2. Podstawa opracowania  

 

2.1. Zlecenie inwestora 

2.2. Wizje robocze w terenie 

2.3. Uzgodnienia z wła�cicielami urz�dze� podziemnych – Opinia ZUDP 

       Nr GK.6630,286,2017 r. 

 2.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez                         

       Burmistrza Miasta Białogard 

     2.5. Warunki techniczne na budow� sieci wodoci�gowej wydane przez  

            RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie sygnatura wniosku nr 224-I.P/TI z dnia 17.11.2017 r. 

    2.6.  Aktualna mapa geodezyjna wysoko�ciowo – sytuacyjna w skali 1 : 500. 

 

    3. Przedmiot opracowania : 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wodoci�gu 

rozdzielczego PE dn 110 wraz z przył�czami do granic posesji. 

Swym zasi�giem obejmuje wymian� sieci wodoci�gowej z rur PE 110 w miejscowo�ci 

Białogard ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego  z wł�czeniem do istniej�cego wodoci�gu      

DN 160 w w�	le W1 oraz W37, W48.3 i W67. 

Opracowanie projektowe obejmuje równie� wymian� przył�czy z rur PE 40 oraz budow� 
hydrantów nadziemnych na terenie obj�tym zakresem opracowania projektowego tej 

inwestycji.  

 

Projektowana sie� wodoci�gowa ma długo��: 
 

L= 665,15  mb ruroci�gi o �rednicy 110 mm z rur SDR 17 PE 100 RC PN 10     

     L=   31,50  mb ruroci�gi o �rednicy 90 z rur SDR 17 PE 100 RC  PN 10  

     

 

Przył�cza wodoci�gowe do granic posesji maj� długo��: 
 

L= 214,95 mb ruroci�gi o �rednicy 40 z rur SDR 17 PE 100 RC  PN 10 

 

Projekt techniczny został opracowany na aktualizowanych podkładach mapowych.  
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4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji 

 

4.1 Charakterystyka terenu 

 

Teren obj�ty niniejsz� inwestycj� jest terenem równinnym. 

Grunt klasy III i IV. 

Teren jest mocno uzbrojony. Projektowana trasa wodoci�gu przebiega równolegle do 

istniej�cej starej sieci podlegaj�cej wymianie. 

 

4.2 Istniej�ce uzbrojenie terenu 

 

a)  podziemna linia energetyczna 

b) podziemna sie� gazowa 

c) podziemna sie� wodoci�gowa 

d) podziemna sie� telefoniczna 

e) podziemna sie� c.o. 

 

���� Długo�� wodoci�gów i armatura 

 

Zaprojektowane wodoci�gi  wg PN –EN-1452-1_1-5:2000  rury i kształtki  

z polietylenu klasy PE  typ SDR 17 ci�nienie nominalne 10 atm.. 

Całkowita długo�� wodoci�gu z przył�czami wyniesie 911,60  mb i tak : 

L= 665,15  mb ruroci�gi o �rednicy 110 mm z rur SDR 17 PE 100 RC PN 10 

L=   31,50 mb ruroci�gi o �rednicy 90 z rur SDR 17 PE 100 RC  PN 10  

L= 214,95 mb ruroci�gi o �rednicy 40 z rur SDR 17 PE 100 RC  PN 10 

 

Dla potrzeb awaryjnego odci�cia fragmentów sieci zaprojektowano armatur� kołnierzow� 
w postaci zasuw np. JAFAR DN 150 i 100 zgodnie ze schematem zasuw w cz��ci 

rysunkowej opracowania.  

 Wszystkie zasuwy b�d� wyposa�one w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne. 

Skrzynki uliczne nale�y ustawia� na płytach podkładowych.  

Na  wodoci�gu zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 słu��ce równie� do 

odwadniania i odpowietrzania sieci. 

Ka�dy z hydrantów nale�y wyposa�y� w zasuw� kołnierzow� np. JAFAR z obudow�           

i skrzynka uliczn�. Poł�czenia z sieci� wykona� stosuj�c kształtki �eliwne kołnierzowe lub 

PE ł�czone z sieci� poprzez tuleje kołnierzowe i ł�czniki rurowo-rurowe b�d	 rurowo-

kołnierzowe. 

 

 

4.4 Pomiar zu�ycia wody (wodomierze) : 

 

Projekt niniejszy  nie obejmuje usytuowania wodomierzy. Nale� przej�� istniej�ce 

wodomierze usytuowane w przeł�czanych budynkach. 

 

5. Opis projektowanej sieci wodoci�gowej 

5.1 �ródło zasilania -  
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Wodoci�g   b�dzie zasilany z istniej�cej sieci wodoci�gowej  o �rednicy 160 mm  

w ulicy Kardynała Stefana Wyszy�skiego i ul. Władysława Jagiełły( patrz w�zły W1            

i W67).  

Wł�czenia do istniej�cych wodoci�gów nale�y wykona� zgodnie z wydanymi Warunkami 

Technicznymi sygnatura wniosku nr 224-I.P/TI z dnia 17.11.2017 r. 

 

4.2 Sie� wodoci�gowa 

 

Projektuje si� uło�enie przewodów na gł�boko�ci ok. 1,20 m – 1,80 m od powierzchni 

terenu do dna przewodu.  

Wodoci�g nale�y wykona� z rur ci�nieniowych do wody pitnej SDR 17 PE 100 RC PN 10  

w sztangach, a przył�cza z rur w zwojach. 

Armatura odcinaj�ca – zasuwy równoprzelotowe kołnierzowe, długie z uszczelnieniem 

elastomerowym produkcji np. JAFAR. 

W poł�czeniach nale�y stosowa� kształtki i armatur� kołnierzow� z �eliwa sferoidalnego 

(GGG-40-DIN 1693) – PN 10 zaizolowanego fabrycznie zewn�trznie i wewn�trznie farb� 

epoksydow� nakładan� metod� proszkow�  lub PE ł�czone za pomoc� zgrzewania 

doczołowego lub elektrooporowego. 

Przy poł�czeniach kołnierzowych stosowa� nierdzewne �ruby, nakr�tki, podkładki, u�ywa� 

klucza dynamometrycznego i uszczelek z wkładkami metalowymi. 

Hydranty montowa� jako nadziemne o �r. 80 mm np. JAFAR. 

Odległo�� zasuwy od hydrantu powinna wynosi� min. 1,0 metra zgodnie  

z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.  

w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz.U.Nr 

121/2003 poz. 1139). 

Kró�ce do samo odwadniania hydrantów nale�y umie�ci� w warstwie �wiru o granulacji 2 

– 16 mm i wym. 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Kolor hydrantu czerwony tzw. ”stra�acki” 

Przył�cza do posesji wykona� za pomoc� opasek do nawiercania pod ci�nieniem np. 

HAKU z nakładk� i zł�czk� do monta�u zasuw do przył�czy domowych. 
rednica opaski –      

110/40 mm. 

 

4.2.1 Roboty ziemne 

Przed rozpocz�ciem robót nale�y tras� wodoci�gu wytyczy� i oznaczy� palikami. Wykopy 

wykona� zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczególnie w zakresie 

zachowania warunków BHP. Wykopy wykona� na gł�boko�� zgodnie z profilami sieci 
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wodoci�gowej. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne 

przykrycie ziemi� winno wynosi� l,10 m ponad wierzch ruroci�gu. 

Wykopy o szeroko�ci 0,80 m nale�y wykona� o �cianach pionowych zabezpieczonych 

 i wzmocnionych przez deskowanie a�urowe. 

Przy skrzy�owaniach z istniej�cym uzbrojeniem wykopy prowadzi� r�cznie pod nadzorem 

u�ytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnie� zawartych w projekcie. 

 

 

4.2.2 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

 

 

Nie przewiduje si� wyst�powania wód gruntowych. W przypadku   ewentualnego 

pojawienia si� wód gruntowych nale�y odpompowa� je pompami spalinowymi 

bezpo�rednio z dna wykopu. 

 

 

 

4.2.3  Podsypka i obsypka piaskowa ruroci�gów 

 

Ruroci�g PE nale�y układa� na podsypce piaskowej o grubo�ci 15 cm, a po uło�eniu 

obsypa� warstw� piasku 20 cm i szeroko�ci 0,60 m. Podsypk� oraz obsypk� nale�y 

zag�szcza�.  
 

����� Przej�cia przez drogi 
 

 Projektowany wodoci�g przebiega w drogach o nawierzchni utwardzonej, w chodnikach    

i terenach zielonych. 

        Po wykonaniu wodoci�gu drog� nale�y przywróci� do stanu pierwotnego, a wykonuj�c 

zasypk� zag�szcza� warstwowo do stopnia zag�szczenia minimum 0,97 zmodyfikowanej 

warto�ci Proctora. 

 

 

5.  Skrzy�owania z uzbrojeniem podziemnym – cieki wodne  

 

Projektowany wodoci�g przecina podziemne sieci energetyczne, gazowe 

 i telekomunikacyjne przecinaj�c je w jednym miejscu. Podczas robót ziemnych w pobli�u 

kolizji nale�y zachowa� ostro�no�� i wykona� je r�cznie. 

 

 

6.  Bloki oporowe i podporowe 

 

Stosowanie bloków podporowych w budowie ruroci�gów ruroci�gów PE ogranicza si� do 

stosowania przy „ mieszanych zestawach materiałowych”  wi�c przy zasuwach �eliwnych, 

hydrantach �eliwnych kró�cach oraz trójnikach kołnierzowych �eliwnych.  Wymiary 

bloków podano w normie BN-81/9192-05. 

 

� 
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7.  Próba szczelno�ci, płukanie i dezynfekcja ruroci�gów 

 

Hydrauliczne próby szczelno�ci uło�onego przewodu wodoci�gowego przeprowadzi� 
nale�y zgodnie z wymaganiami PN-B-I0725/1997. 

Na projektowanej sieci przeprowadzi� próby szczelno�ci na ci�nienie próbne minimum 1,0 

MPa. Po zako�czeniu budowy i pozytywnych próbach szczelno�ci nale�y przepłuka� sie� 
czyst� wod� a nast�pnie podda� j� dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.   

 

8. Oznakowanie trasy 

 

Przebieg trasy ruroci�gów winien by� oznaczony ta�m� PCV z metalow� wkładk�, 
umo�liwiaj�c� zlokalizowanie trasy uło�onego ruroci�gu ( 30 cm nad rur�). Wkładka 

metalowa powinna by� podł�czona z obudow� do zasuw lub trzpieniem metalowym 

zasuwy. 

Lokalizacja armatury i hydrantów winna by� oznakowana przy pomocy tabliczek 

oznaczeniowych . 

Tabliczki wykona� zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek 

oznaczaj�cych zasuwy wodoci�gowe obowi�zuje tło białe, a cyfry, litery, układ 

współrz�dnych i obrze�a kolor niebieski. 

 

9. Odbiór ko�cowy sieci wodoci�gowej 

 

Po zako�czeniu monta�u przewodów wodoci�gowych, sprawdzeniu ich szczelno�ci, 

wykonaniu bloków oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozj� a tak�e 

oznakowaniu trasy, sie� wodoci�gow� nale�y zgłosi� do odbioru do RWiK Sp. z o.o.  

w Białogardzie.  

 

Do odbioru nale�y przygotowa� : 
 

� protokoły prób szczelno�ci 

� aktualn� analiz� bakteriologiczn� próbki wody 

� projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy  

� inwentaryzacj� geodezyjn� po wykonawcz� wodoci�gu  

 

 

10. Uwagi ko�cowe 

 

Cało�� robót wykona� zgodnie z: 

� Ustawa „ Prawo Budowlane” wraz z obowi�zuj�cymi zmianami 

� "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-                               

     Monta�owych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

� warunkami podanymi przez poszczególne instytucje w  uzgodnieniach. 

� RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy). 
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W trakcie prowadzenia prac nale�y dokonywa� odbiorów technicznych robót i przewodów 

sieci wodoci�gowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okre�lonym w PN-B-10725 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych” wymagania 

techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr3 z wrze�nia 2001r.  

 

W przypadku natrafienia na problemy nie uj�te w dokumentacji technicznej nale�y  

dokona� uzgodnie�  z projektantem.  

 

 

 

Projektowała: 

mgr in�. El�bieta Klimek 
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INFORMACJA BiOZ 
 

 

 

 
 

SIE� WODOCI�GOWA WRAZ Z PRZYŁ�CZAMI 

 

 

 
Obiekt:        Sie� wodoci�gowa wraz z przył�czami 

 

             Adres:      Białogard, ul. R. Witolda Pileckiego, dz. nr:175/19, 234/10,   

240/1,  195, 207/8, 235/7,235/8, 203, 225/3, 385 obr. 006 
 
 

 

            Inwestor:    RWiK  Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard 

 

 
 

 

 

 

 
PROJEKTOWAŁA: mgr in�. El�bieta Klimek 

numer uprawnie�:         GT-V-63/147/77 

specjalno��:                   instalacyjna w zakresie sieci i instalacji san. 

data opracowania:         grudzie�  2017 r.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOSZALIN , grudzie�  2017r. 
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Bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełnia� warunki podane  

w ogólnych przepisach Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporz�dzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji  poszczególnych 

obiektów. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

- prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod sie� wodoci�gow� i przył�cza wraz z przej�ciem nad         

  sieci� gazow�, energetyczn�, teletechniczn�, deszczow�, sanitarn� i ciepłownicz� 

- uło�enie kanałów w wykopach, 

- rozruch technologiczny, 

- badania i pomiary powykonawcze. 

Przy budowie sieci wodoci�gowej w pierwszej kolejno�ci nale�y wykona� uło�enie ruroci�gów   

a nast�pnie po wykonaniu prób wł�czenie do istniej�cych sieci. 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 

Na terenie obj�tym opracowaniem znajduj� si� istniej�ce sieci infrastruktury technicznej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

– Drogi – małym nat��eniu ruchu, wyst�puje zagro�enie potr�cenia pracownika przez pojazd podczas 

prowadzenia robót w ich pobli�u. 

– Uzbrojenie terenu – w trakcie robót mo�e nast�pi� niebezpiecze�stwo uszkodzenia istniej�cego 

uzbrojenia podziemnego: przewody kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz nadziemnego np. słupy 

energetyczne. 

4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 

budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia. 

W trakcie realizacji mog� wyst�pi� nast�puj�ce zagro�enia: 

- zagro�enie potr�cenia pracownika przez kopark� lub przeje�d�aj�cy pojazd  

w pobli�u wykopów, 

- upadek pracownika z wysoko�ci, 

- zagro�enie przysypania pracownika w wykopie ziemi�, 

- zagro�enie zatruciem lub zaka�eniem (uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych), 

- zagro�enie poparzeniem i pora�eniem (uszkodzenie przewodów elektroenergetycznych lub 

spowodowanie spi�cia przez dotkni�cie przewodów przez pracuj�ce maszyny), 

Czas wyst�pienia zagro�e� jest czasem wykonywania danych robót. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Przed przyst�pieniem do realizacji robót kierownik budowy okre�li zasady post�powania  
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w przypadku wyst�pienia zagro�enia, przeszkoli pracowników w sprawie post�powania  

z osobami, których bezpiecze�stwo i zdrowie jest zagro�one, wska�e konieczno�� stosowania przez 

pracowników �rodków ochrony indywidualnej oraz wyznaczy osoby do bezpo�redniego nadzoru. 

W czasie wykonywania robót nale�y przestrzega� obowi�zuj�ce przepisy BHP zawarte  

w opisie, normach i  instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury. 

Ka�dy pracownik przed przyst�pieniem do robót powinien przej�� instrukta� ogólny przeprowadzony 

przez słu�by BHP oraz instrukta� stanowiskowy przez osob� do tego uprawnion� przez pracodawc�. 

6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom 

wynikaj�cym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich 

s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn�  i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� 
ewakuacj�  na wypadek po�aru, awarii  i innych zagro�e�. 

Miejsce prowadzenia robót powinno by� oznaczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,  

w szczególno�ci: 

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dost�pnych dla 

osób niezatrudnionych przy robotach nale�y wokół wykopów ustawi� por�cze ochronne i zaopatrzy� 

je w napis: „Osobom postronnym wst�p wzbroniony”, a w nocy  

w czerwone �wiatła ostrzegawcze. 

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nale�y zamontowa� tymczasowe kładki piesze. Kładki te 

powinny posiada� obustronn� barierk� wysoko�ci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysoko�ci 

0,6m. Por�cze powinny by� umieszczone na wysoko�ci 1,1m ponad teren  

i ustawione w odległo�ci nie mniejszej ni� 1m od kraw�dzi wykopu. 

 W sytuacjach uzasadnionych wzgl�dami bezpiecze�stwa wykop nale�y szczelnie przykry� balami. 

- Podczas zag�szczania gruntu urz�dzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maj� by� oznakowane 

przeno�nymi zaporami. 

- Je�eli w zwi�zku z wykonywanymi robotami został zamkni�ty przejazd dla pojazdów, miejsce to 

nale�y oznakowa� zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, doj�cia i dojazdy powinny by� w czasie wykonywania robót 

o�wietlone zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. Gdy �wiatło dzienne nie jest wystarczaj�ce oraz o 

zmroku i w nocy nale�y zapewni� dostateczne o�wietlenie sztuczne. 

- Punkty �wietlne powinny by� tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków 

ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 

U�ywany sprz�t i materiały musz� posiada� niezb�dne atesty bezpiecze�stwa. 

Wykonawca robót zobowi�zany jest do zapoznania si� z dokumentacj� techniczn� instalowanych 

urz�dze� i stosowanego sprz�tu oraz stosowania si� do podawanych zalece� dotycz�cych 

bezpiecze�stwa. Kierownik budowy zobowi�zany jest do sprawdzenia wymaganych uprawnie� 

pracowników wykonuj�cych roboty budowlane. 

Kierownik budowy jest obowi�zany, w oparciu o informacj	, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, 

sporz�dzi� lub zapewni� sporz�dzenie, przed rozpocz	ciem budowy, planu bezpiecze�stwa i ochrony  

 

 

 



 

BIURO  PROJEKTOWO - USŁUGOWE 

mgr in�. El�bieta Klimek 
75 – 241  KOSZALIN ul.  GRUNWALDZKA  6 

tel.  94  346-14-58 
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Zatwierdził do stosowania  

Prezes Fabryki JAFAR S.A. 

Nieprzestrzeganie przez u�ytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej 

dokumentacji techniczno-ruchowej zwalnia producenta od wszelkich zobowi�za� i gwarancji. 

 Ze wzgl�du na ci�gły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian 

konstrukcyjnych przedstawianego produktu. 
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1  OPIS TECHNICZNY 

1.1 NAZWA I CECHY WYROBU 

Przedmiotem niniejszej DTR jest: 
Hydrant nadziemny z podwójnym zamkni�ciem 
-z dodatkowym zabezpieczeniem przed przepływem w postaci zaworu kulowego 

umieszczonego poni�ej grzyba 

-z samoczynnym odwodnieniem z chwil� odci�cia przepływu medium 

-z grzybem (organem zamykaj�cym) zawulkanizowanym w 100% elastomerem 

1.2 PRZEZNACZENIE 

Hydranty nadziemne TYP 8005 z podwójnym zamkni�ciem i dodatkowym zabezpieczeniem przepływu 

przeznaczone s� do instalacji przeciwpo�arowych zwłaszcza do wody czystej, chemicznie oboj�tnej wolnej 

od stałych zanieczyszcze� oraz do instalacji przemysłowych. U�ywane s� w instalacjach nadziemnych 

zasadniczo na ruroci�gach uło�onych poziomo poni�ej strefy zamarzania. 

1.3 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Hydranty nadziemne z podwójnym zamkni�ciem, s� przeznaczone do transportu wody pitnej i 

przemysłowej o temperaturze od +1°C do +50 °C.

- zakres stosowanych �rednic (dymensji)   DN80 [mm]

- max pr�dko�� przepływu medium: - ciekłe do 4[m/s]

-moment nap�dowy na pocz�tku otwierania i na ko�cu zamykania podano poni�ej: 

DN [mm] 80 

Mmax [Nm] 80 

-sterowanie armatur�: w podstawowym wykonaniu kierunek zamykania hydrantu 

jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (w prawo). 

na specjalne zamówienie kierunek zamykania mo�e by� odwrotny. 

- kołnierze przył�czeniowe wykonane s� zgodnie z PN-EN 1092-2 

o wymiarach odpowiednich dla ci�nienia nominalnego 1,6 MPa. 

- wydajno�� hydrantu przy ci�nieniu nominalnym 0,2MPa wynosi: 

                         10dm3/s – nadziemny DN80 

                   zgodnie z norm� PN-B-02863: „Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne” 

- klucz steruj�cy armatur� zgodny z PN-89/M-74088 

- wykonanie zgodne z PN-EN 14384: TYP A 

- nasady B 75 wg DIN 14318:  
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2  KONSTRUKCJA 

2.1 OPIS KONSTRUKCJI HYDRANTU 

Hydranty nadziemne posiadaj� form� kolumny, poprzez wn�trze której woda mo�e by� czerpana z ruroci�gu 
i głowic� zaopatrzon� w nasady pozwalaj�ce przymocowa� w��e po�arnicze (w��e czerpalne). W dolnej cz��ci 

hydrantu znajduje si� �eliwna komora zaworowa zawieraj�ca grzyb stanowi�cy zawieradło oraz urz�dzenie 

odwadniaj�ce. Korpus komory dolnej poł�czony jest z komor� zaworow� kuli (zaworem zwrotnym kulowym) 

zako�czon� kołnierzem przył�czeniowym pozwalaj�cym zamontowa� hydrant na ruroci�gu. Górna cz���
hydrantu to korpus �eliwny posiadaj�cy otwory wylotowe zaopatrzone w nasady. Korpus górny posiada równie�
element nap�dowy na zako�czeniu trzpienia, za pomoc� którego poprzez rur� dystansow� ruch obrotowy 

przenoszony jest na grzyb hydrantu. Obrotowy trzpie� osadzony jest w korku dławi�cym uszczelnionym za 

pomoc� gumowych pier�cieni uszczelniaj�cych. Kierunek obrotu przy zamykaniu hydrantu jest zgodny z ruchem 

wskazówek zegara. Podczas obracania trzpieniem nast�puje przesuwanie grzyba i otwieranie przepływu. Grzyb 

przesuwaj�c si� zamyka otwór wylotowy odwadniacza. W przypadku zamykania hydrantu grzyb siada w 

gnie�dzie, po czym nast�puje odprowadzenie pozostałej wody w kolumnie hydrantu przez zawór odwadniaj�cy. 
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Schemat działania hydrantu TYP 8005 DN80 

   ZAMKNI�TY     OTWARTY 

Kolejno�� czynno�ci przy otwieraniu i zamykaniu hydrantu typ 8005 w konfiguracji z zasuw�
-uruchamianie: 

1.otworzy� zasuw� odcinaj�c�
2.otworzy� hydrant  

 -zamykanie: 
  3. zamkn�� hydrant 
  4. zamkn�� zasuw� odcinaj�c�

uwaga: Niedopuszczalne jest otwieranie tego typu hydrantu przy zamkni�tej zasuwie odcinaj�cej, poniewa�

grzyb przesuwaj�c si� w dół musi mie� mo�liwo�� w pierwszej fazie ruchu przepchn�� słup wody w kierunku 

przeciwnym do kierunku przepływu.
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2.2 MATERIAŁY  
Wykaz podstawowych materiałów u�ytych do budowy hydrantu nadziemnego TYP 8005 

 podano w tabeli

Lp. Nazwa cz��ci Materiał Norma 

1 Korpus górny �eliwo EN-GJS-400-15 

            EN-GJS-500-7

PN-EN 1563

2 Komora kuli �eliwo EN-GJS-400-15 

            EN-GJS-500-7 

PN-EN 1563

3 Kolumna �eliwo EN-GJS 400-15 

            EN-GJS 500-7 

Stal 1.0254 

Stal nierdzewna 1.4301

PN-EN 1563 

PN-EN 1.503-3

PN-EN 10088-1 

4 Gniazdo Mosi�dz   PN-EN 1982 

5 Grzyb wulkanizowany �eliwo EN-GJS-400-15 

            EN-GJS-500-7 

Guma EPDM 

PN-EN1563 

PN-ISO1629 

6 Kaptur �eliwo EN-GJS-400-15 

            EN-GJS-500-7

PN-EN 1563

7 Trzpie� Stal nierdzewna 1.4021 PN-EN 10088-1

8 Wrzeciono Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1

9 Nasada Aluminium AlSi PN-EN 1706 

10 Obsada nakr�tki �eliwo EN-GJS-400-15 

            EN-GJS-500-7

PN-EN 1563

11 Korek Mosi�dz  PN-EN 1982 

12 Nakr�tka trzpienia Mosi�dz   PN-EN 1982 

13 Uszczelka O-ring Guma EPDM PN-ISO 1629 

14 	ruba  Stal St3S/Zn5 

Stal nierdzewna A2 

PN-EN ISO 4017 

PN-EN ISO 4762 

15 Nakr�tka Stal St3S/Zn5 

Stal nierdzewna A4

PN-EN ISO 4032

16 Kula Polipropylen o budowie komórkowej 

lub stop aluminium AlSi /Guma 

EPDM 

PN-EN 1706 

PN-ISO 1629 

17 Odwodnienie Polipropylen PP PN-EN ISO 1873-1 
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2.3 WYMIARY

DN RD L H H1 H2
Masa                                

[kg]

1250 1890 2055 1130 565 60

1500 2140 2305 1380 565 68

1800 2440 2605 1680 565 77

80

[mm]
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2.4 NORMALIZACJA 

PN-EN 1074-1 Armatura wodoci�gowa. Wymagania u�ytkowe i badania sprawdzaj�ce. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-6 Armatura wodoci�gowa. Wymagania u�ytkowe i badania sprawdzaj�ce. 
Hydranty. 

PN-89/H-02650   Armatura i ruroci�gi. Ci�nienia i temperatury. 
PN-EN 19  Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowej. 

PN-EN 1092-2   Kołnierze i ich poł�czenia. Kołnierze okr�głe do rur, 

armatury, ł�czników i osprz�tu z oznaczeniem PN. Kołnierze �eliwne. 

PN-EN ISO 6708  Definicja i dobór DN /wymiaru nominalnego/ 

PN-EN 1559-1 Odlewnictwo. Warunki techniczne dostawy. Postanowienia ogólne.  

PN-EN 1563   Odlewnictwo. �eliwo sferoidalne. 

PN-EN 1370 Odlewnictwo. Badanie chropowato�ci powierzchni za pomoc�
 wzorców wzrokowo-dotykowych. 

PN-EN 14384 Hydranty nadziemne. 

PN-EN 10088-1   Stale odporne na korozj�. Gatunki stali odpornych na korozj�. 
PN-89/H-84023/07  Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 

PN-EN 1706    Aluminium i stopy aluminium. Odlewy. Skład chemiczny i własno�ci 

mechaniczne

PN-EN 1982   Mied� i stopy miedzi. G�ski i odlewy. 

PN-EN 12420   Mied� i stopy miedzi. Odkuwki.. 

PN-ISO 965-1 Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia. Tolerancje. Zasady i dane 

podstawowe. 

PN-ISO 2903 Gwinty trapezowe metryczne ISO. Tolerancje. 

PN-EN ISO 4762  	ruby z łbem walcowym z gniazdem sze�ciok�tnym. 

PN-EN ISO 4017  	ruby z gwintem na całej długo�ci z łbem sze�ciok�tnym. 

Klasy dokładno�ci A i B. 

PN-EN ISO 4014  	ruby z łbem sze�ciok�tnym. Klasy dokładno�ci A i B. 

PN-EN ISO 4032  Nakr�tki sze�ciok�tne, odmiana 1. Klasa dokładno�ci A i B. 

PN-EN ISO 7091  Podkładki okr�głe zgrubne. Szereg normalny. Klasa dokładno�ci C. 

PN-77/M-82008   Podkładki spr��yste. 

PN-EN ISO 8752  Kołki spr��yste rozci�te wzmocnione. 

PN-69/M-80202   Liny stalowe 1x7. 

BN-89/8511-15   Plomby metalowe. 

PN-ISO 1629   Kauczuki lateksy. Nazewnictwo.

PN-EN ISO 1873-1 Tworzywa sztuczne. Polipropylen (PP) do formowania wtryskowego i 

wytłaczania. System oznaczania i podstawa do klasyfikacji. 

PN-EN ISO 1872-1 Tworzywa sztuczne. Polietylen (PE) do formowania wtryskowego i 

wytłaczania. System oznaczania i podstawa do klasyfikacji. 

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych za pomoc�
ochronnych systemów malarskich. Ochronne systemy malarskie 

2.5 ZASADY ZAMAWIANIA 

Hydranty nadziemne nale�� do armatury wodoci�gowej okre�lonego przeznaczenia, dlatego 

w zamówieniu nale�y podawa�:   

 - numer katalogowy wyrobu, 

 - przeznaczenie, np. do instalacji po�arniczych, 

   poza tym

 - �rednic� nominaln� - w/g PN-EN ISO 6708

 - ci�nienie nominalne - w/g PN-89/H - 02650

 - rodzaj materiału korpusu - w/g PN-EN 1563 

 - max temperatur� robocz� - w/g PN-89/H - 02650
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2.6 WYKONANIE I ODBIÓR 

Hydranty nadziemne s� odbierane i wykonane zgodnie z: PN-EN 1074-6 (Armatura wodoci�gowa. 
Wymagania u�ytkowe i badania sprawdzaj�ce. Hydranty.) oraz PN-EN 14384 
(Hydranty nadziemne). Próbie szczelno�ci s� poddawane wszystkie hydranty (100%). Sprawdzana jest 
szczelno�� zewn�trzna korpusu i szczelno�� zamkni�cia. 

2.7 ZNAKOWANIE 

Hydranty nadziemne posiadaj� oznaczenie zgodnie z normami:  PN-EN-19, PN-EN-1074-6 
umieszczone na przedniej i tylnej �cianie komory korpusu, które obejmuje nast�puj�ce dane: 

- �rednica nominalna         
 - ci�nienie nominalne          

-rodzaj materiału korpusu 

- znak firmowy producenta  

- kierunek przepływu 

Poza tym w miejscu wskazanym w dokumentacji umieszcza si� tabliczk� identyfikacyjn� zawieraj�c�
nast�puj�ce dane:   - nazwa i znak firmy 

   - numer kolejny wyrobu 

- klasa temperatury uszczelnie�
- znak budowlany ”B” i/lub znak  „CE” (gdzie ma zastosowanie) 

- typ wyrobu. 

3 ZABEZPIECZANIE – MAGAZYNOWANIE – TRANSPORT 

3.1 POWŁOKI OCHRONNE 

Wszystkie powierzchnie �eliwne wewn�trzne i zewn�trzne oraz rury kolumn zabezpiecza si� farb�
epoksydow� nakładan� elektrostatycznie. Farba posiada atest dopuszczaj�cy do kontaktu ze �rodkami 

spo�ywczymi. 

Grubo�� warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min. 250µm, zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. 

Przygotowanie powierzchni odlewów do nanoszenia powłoki epoksydowej zgodnie z dokumentacj� techniczn� i 
norm� PN-EN ISO 12944-5. 

	ruby ł�cz�ce zewn�trzne cz��ci hydrantu, je�eli nie s� ze stali nierdzewnej np. w gat. OH18N9, to 

powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie przez naniesienie powłok np.Fe/Zn5. 

3.2 PAKOWANIE 

Hydranty pakowane s� do r�kawów foliowych i zabezpieczone na paletach foli� stretch. 

3.3 MAGAZYNOWANIE 

 Hydranty nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych. 
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3.4 TRANSPORT 

 Hydranty nale�y transportowa� krytymi �rodkami transportu 

4 MONTA� I INSTALACJA 

4.1 WYTYCZNE MONTA�U 

 Hydranty nadziemne TYP 8005 mog� by� zabudowane w ruroci�gach podziemnych na instalacjach 
poziomych. Wymienione wyroby s� przystosowane do monta�u na kołnierzu przył�czeniowym ruroci�gu 

z którego podawane jest medium (woda). Podczas monta�u nale�y zwróci� uwag�, by wykonywana instalacja nie 

nara�ała hydrantów na napr��enia zginaj�ce lub rozci�gaj�ce wynikaj�ce z obci��enia ich mas� nie podpartego 

ruroci�gu. Hydranty zmontowane i wyregulowane przez producenta s� gotowe do monta�u na instalacji. 

Jakiekolwiek prace zwi�zane z demonta�em elementów hydrantów mog� spowodowa� utrat� ich szczelno�ci. 
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4.2 INSTRUKCJA MONTA�U 

 Przyst�puj�c do monta�u hydrantów nale�y sprawdzi� dokumentacj� techniczno-handlow� tj. 
zastosowanie dla mediów i parametry pracy ruroci�gu, w którym maj� by� zamontowane. 
Uwaga! W przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu nie instalowa� na ruroci�gu. 

 Ka�da zmiana warunków eksploatacji wymaga konsultacji z producentem hydrantów. 

1.-hydrant, 2.-kołnierz przył�czeniowy ruroci�gu, 3.-uszczelka, 4.-nakr�tka, 5.-�ruba monta�owa 
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4.3 EKSPLOATACJA 

Hydranty zewn�trzne s� urz�dzeniami przeznaczonymi do czerpania wody w celach przeciwpo�arowych. 
Szczegółowe wymagania zawarte s� w odpowiednich przepisach okre�laj�cych zapotrzebowanie w wod�
do celów przeciwpo�arowych. Powy�szy schemat pokazuje przykładowy sposób instalowania hydrantu 

nadziemnego, który w du�ym stopniu uzale�niony jest od przyj�tych zasad wynikaj�cych z lokalnych warunków 

klimatycznych i geologicznych. 

Przekroczenie granicznych parametrów pracy armatury mo�e spowodowa� jej uszkodzenie, co wyklucza 

odpowiedzialno�� producenta w zakresie r�kojmi. 

Zaleca si� raz w roku dokona� przesterowania hydrantu. 

4.4 PRZEPISY B.H.P 

 Dla hydrantów maj� zastosowanie wytyczne i zalecenia uj�te w przepisach B.H.P. dotycz�ce instalacji 

ruroci�gów i urz�dze� zainstalowanych w stacjach wodoci�gowych i innych obiektach. 

Eksploatowanie wyrobów niezgodne z przeznaczeniem jest niedopuszczalne. 

5 WARUNKI GWARANCJI 

 Na wyrób zmontowany i u�ytkowany zgodnie z powy�sz� DTR-k� producent udziela gwarancji. 

Warunki i okres gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej. 






