
INSTALACJE SANITARNE 

 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano zasilania w wodę dla potrzeb systemu 

automatycznego nawadniania boiska trawiastego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Borowickiej, na 

działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 2031/2, 2030/1, 2032/9.  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawę opracowania stanowią: 

- Zlecenie Inwestora, 
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Opinia geotechniczna dotycząca warunków gruntowo – wodnych, 
- Projekt architektoniczno-budowlany, 
- Wytyczne producenta przykładowego systemu automatycznego nawadniania boisk, 
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 
3. OPIS INWESTYCJI 

 
Zaprojektowano zasilanie w wodę dla potrzeb systemu automatycznego nawadniania boisk, 

z przyłącza doprowadzającego wodę do budynku zaplecza.  
Włączenie do sieci wodociągowej wykonać, poprzez nawiertkę wraz z obudową teleskopową z 
trzpieniem i skrzynką uliczną na sieci. Średnicę nawiertki dostosować do średnic projektowanego i 
istniejącego przewodu. 
Na przyłączu wody Dn 32, za odejściem do budynku zaplecza projektuje się zlokalizowanie zestawu 
podnoszącego ciśnienie. 
Zaprojektowano kompletny system automatycznego nawadniania płyty głównej boiska, składającego 
się z 12 zraszaczy dalekiego zasięgu. 
 Sterownik należy zamontować w pomieszczeniu kierownika w istniejącym budynku zaplecza 
szatniowego obok tablicy głównej. 
Woda na cele nawadniania boiska będzie pozyskiwana z istniejącego wodociągu, za pomocą przyłą-
cza DN 32, ciśnieniu 3 bary. 
 Z uwagi na niewystarczające ciśnienie w sieci wodociągowej wynoszące 3 bary projektuje się 
zestaw hydroforowy z instalacją jednopompową wysokociśnieniową, pionową pompą wirową ze stali 
nierdzewnej, ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości chłodzoną powietrzem, zlokalizowaną w 
komorze wodomierzowej żelbetowej, prefabrykowanej o wymiarach zewnętrznych 120x240cm i wyso-
kości wewnątrz 1,9-2m (wg rys. S-2), podnoszącą ciśnienie o 4 bary. 
 
3.1. Zestaw hydroforowy – wymagane parametry 

 
Silnik odpowiadający normom IE4 z bezstopniową regulacją pracy za pomocą zintegrowanej 
przetwornicy częstotliwości. 
Automatyczne sterowanie pompą za pomocą regulatora. 
Części mające kontakt z medium odporne na korozję. 
Rama główna ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do izolacji 
dźwiękowej. Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej. Zabezpieczenie przed przepływem 
zwrotnym po stronie tłocznej. Ciśnieniowe naczynie przeponowe po stronie tłocznej. 
Czujnik ciśnienia, po stronie tłocznej. Manometr, po stronie tłocznej. Zabezpieczenie przed 
suchobiegiem z automatycznym wyłączaniem w przypadku braku wody za pośrednictwem elektroniki 
sterującej silnika oraz manometr, po stronie ssawnej. 
System spełniający wymogi norm: DIN 1988 część 5 oraz DIN 1988 część 6. 
Podczas stosowania i użytkowania urządzenia do podnoszenia ciśnienia zasadniczo należy prze-
strzegać zaleceń normy DIN 1988 (EN 806). 
 



Wymagane minimalne parametry pracy zestawu hydroforowego :  

� przepływ 16 m3/h 

� wysokość podnoszenia 40,0 m 

� max wysokość tłoczenia 46,94 m 

� ilość pomp - 1 

� max ciśnienie dopływowe 6 bar 
� temperatura przetłaczanej wody 10ºC 

� max ciśnienie robocze 16 bar 

� max temperatura otoczenia 40 °C 

� napięcie zasilania 3~400V/50Hz 

� prąd znamionowy (ok.) 7,3 A 

� moc na wale 2,75 kW 
� przetwornica częstotliwości 

� wymiary przyłącza : strona ssawna Rp 2, strona tłoczna R 11/2 

� wyposażenie dodatkowe : presostat KPI do zabezpieczenia przed suchobiegiem 

 

Instalacja nawadniania 

Połączenia z armaturą z wykorzystaniem tulei kołnierzowych i kołnierzy stalowych. Do połączenia rur i 
zraszaczy zastosować należy kształtki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do średnic rurociągów. 
Wszystkie stosowane kształtki spełniają wymogi szeregu ciśnieniowego PN10. 
Wykonanie instalacji automatycznego systemu nawadniania zgodnie z instrukcjami i technologią 
producenta. 
Podczas wykonywania projektowanego wodociągu należy: 
� wszystkie roboty wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, 

� rurociąg poddać próbie ciśnienia i dezynfekcji, 
� wykonać inwentaryzację geodezyjną zrealizowanego wodociągu, 

� wykop zasypać gruntem piaszczystym z dokładnym zagęszczeniem warstwami. 

 

3.2. Komora wodomierzowa 
 
Projektuje się żelbetową, prefabrykowaną, komorę wodomierzową, wykonaną z betonu klasy C35/45 o 
wymiarach zewnętrznych 120x240cm i wys. wewnętrznej 1,5m.  

Płyta wierzchnia zbiornika grubości 20cm wykonana z otworem włazowym o średnicy 60cm. 
Komora wodoszczelna, zabezpieczona z zewnątrz 2 warstwami izolacji: masą asfaltowo- kauczukową. 
Komora oraz płyta wierzchnia wyposażona w uchwyty montażowe, umożliwiające wstawienie komory 

do wykopu. Komorę posadowić powyżej stwierdzonego zwierciadła wody gruntowej. 
Komorę należy zabezpieczyć przed mrozem, odpowietrzyć i odwodnić. 
Komora przeznaczona jest do instalacji armatury, np. zasuwy, wodomierze. 
W komorze projektuje się zainstalowanie instalacji jednopompowej o wydajności Q=16m³/h oraz 
zestawu pomiarowego z wodomierzem – wg rys. szczegółowego 
W dokumentacji zamieszczono projekt geologiczny. 

 
3.3. Instalacja nawadniania boiska sportowego. 
 
Założenia: 
 
Wymagany przepływ wody dla nawadniania wynosi 16 m³/h 
Wymagane ciśnienie dla nawadniania boiska wynosi 0,7 MPa, 
 
Dla potrzeb projektowanego systemu automatycznego nawadniania boisk dobrano następujące 
urządzenia: 
 
a) Urządzenie zabezpieczająco – sterujące – 1 szt. 
 



Urządzenia zabezpieczająco-sterujące, przeznaczone do zabezpieczenia pracy trójfazowych, 
asynchronicznych silników elektrycznych. Urządzenie zabezpiecza przed skutkami: 
Zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia zasilania, pracy „na sucho”, 
nadmiernej ilości załączeń. 
Urządzenie umieszczone w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55 i II klasie 
ochronności. 
 

a) Płaszcz przyśpieszający – 1 szt. 
 
3.4. System automatycznego nawadniania boisk 

Opis systemu 
Rozwiązanie nawadniania automatycznego płyty pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, oparte na 
12 zraszaczach, z czego tylko dwa znajdują się bezpośrednio w płycie boiska. 
Woda do zraszaczy doprowadzana rurociągiem PE ø 63. Każdy zraszacz wyposażony w wbudowany 
elektrozawór, do którego doprowadzony jest również przewód sterujący. 

Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy. 

Nawodnienie płyty głównej odbywa się w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracują pojedynczo. 

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpie-
nia naturalnych opadów o wymaganej dawce. 
 Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje się przedmuchiwanie insta-
lacji za pomocą kompresora, który mocuje się do wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po 
stronie tłocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w 
roku, w okresie jesiennym na około 4 godziny. 
 Zakłada się, że w czasie normalnej eksploatacji płyty boiska system będzie pracował przez 
około 4 godziny, co dwa do trzech dni (zależne od rodzaju podłoża oraz temperatur zewnętrznych). 
Czterogodzinna praca systemu dostarcza około 10 mm opadu wody na całej płycie. Wg normy DIN 
18035 dzienne zapotrzebowanie na wodę dla trawy na boisku (przy temperaturze 20oC) wynosi 3 mm. 
Jednak ze względu na system korzeniowy trawy zaleca się zmniejszenie częstotliwości podlewania i 
zwiększenia jednorazowej dawki. 
 

Wytyczne zasilania 
 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu powinny zostać spełnione następujące warunki w źródle 

zasilania:
 

- wydajność Q = 16 m³/h
 

- dla ciśnienia p = 7,0 bar
 

 Projektowana pompa musi być przystosowana do zasilania energią elektryczną z sieci trójfa-

zowej.
 

Na rurociągu ssącym oraz tłocznym pompy powinny zostać założone zawory odcinające oraz króciec 

do podłączenia sprężarki i manometru. Bezwzględnie pompę należy zabezpieczyć przed brakiem 

wody. Dodatkowo za pompą należy zabudować zawór zwrotny.
 

 
Sieć podziemna 

 
Sieć podziemną systemu automatycznego nawadniania boisk wykonać, jako pierścień dookoła płyty 
z rur polietylenowych HDPE Ø 63 – PN 10, układanych na głębokości około 50 - 70 cm poniżej po-
wierzchni terenu. Pierścień z rury Ø 63 połączony jest ze stacją pomp rurociągiem Ø 75. 
Na rurociągu za pompą i zaworem odcinającym wykonać przyłącze sprężonego powietrza wyposażo-
ne w zawór kulowy oraz złączkę do węża umożliwiającą podłączenie kompresora w celu przedmucha-
nia całej instalacji przed okresem zimowym. 



 Każdy zraszacz podłączony jest do trójnika zabudowanego na rurociągu przy pomocy złączki 
przegubowej (elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy zastosować należy kształtki zaciskowe o 
wymiarach odpowiednich do średnic rurociągów. Wszystkie stosowane kształtki spełniają wymogi 
szeregu ciśnieniowego PN10. 
Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 1,0MPa. 
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą. 
 

Zraszacze 
 

� Środkowe - zraszacze wynurzane z gumową donicą  - dwie sztuki z dyszą Ø13mm, o kołowym ob-

szarze zraszania, zamontowane w centralnej części płyty boiska. 

Zraszacze posiadają gumową donicę o głębokości 12cm, którą wypełnia naturalna darń – rozwiązanie, 
eliminujące całkowicie ryzyko kontuzji zawodnika. 

Parametry pracy:  - promień R = 27m 

   - zużycie wody Q = 16 m³/h 

- ciśnienie 5,5bar 

 

� Boczne - zraszacze wynurzane  - dziesięć sztuk z dyszą Ø12mm, o regulowanym obszarze zrasza-
nia – zamontowane na obrzeżu płyty boiska; 

Parametry pracy:  - promień R = 27m 

   - zużycie wody Q = 14 m3/h 

- ciśnienie 5,5bar 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 

 
4.1. Roboty ziemne 
 
Do robót ziemnych przystąpić po wytyczeniu trasy przyłącza wodociągowego. 
W trakcie robót ziemnych przestrzegać obowiązujących warunków technicznych, bhp oraz norm. 
 Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy próbne 
celem ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Przekopy próbne wykonać ręcznie. Wykopy 
umocnić zgodnie z obowiązującymi normami oraz sztuką budowlana. 
Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasą wykopów zabezpieczyć przez obudowanie i 
podwieszenie. 

Projektowaneprzyłącze Ø 40x2,3 (nominalna 32 mm) z rur PE, PN10 połączyć z istniejącym 
wodociągiem dn32. 
Trasę przyłącza oznakować taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego z zatopioną wkładką 
metalową. 
Montaż zestawu wodomierzowego w komorze wodomierzowej. 
Przyjęto wodomierz skrzydełkowy, wielostrumieniowy, suchobieżny o max. wydajności 20 m³/h, DN 40, 
ciśnienie robocze 1,6 MPa.  
Za wodomierzem zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy EA 291 NF DN 40 (wg rys. 
szczegółowego). 
 
4.2. Roboty monta żowe 
 
Roboty montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi „Roboty 
budowlano-montażowe cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Do robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu podłoża, zagęszczeniu 
podsypki z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu 
podłoża można przystąpić do robót montażowych. 
 Nad przewodami wodociągowymi, 30cm nad nimi, należy położyć taśmę metalizowaną do 
oznakowania przewodów wodociągowych. 
Złącza na przewodzie wodociągowym wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe. 



 W ramach robót montażowych należy wykonać również obsypki ochronne rur oraz podbicie 
boków kanałów. Obsypki ochronne rur wykonywać ręcznie z piasku grubego lub średniego dobrze 
uziarnionego. Zasypkę rur przebiegających pod nawierzchnią utwardzoną, prowadzić warstwami z 
zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98, natomiast w terenach zielonych do wskaźnika 
zagęszczenia Is=0,85. 
Nie zasypywać wykopów gliną, gruzem, kamieniami. 
 

4.3. Próby odbiorowe 
 
Próbę szczelności wykonać w oparciu o normę PN-B10725:1997. 
Łuki, trójniki, zamontowana armatura musi być odkryta podczas próby. 
Próbę przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu, wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 
Napełnianie musi odbywać się powoli, w najniższym punkcie przewodu.   
Próbę szczelności przeprowadzić na podwyższone ciśnienie próbne 1,0 MPa   
     
5. Uwagi 
 
Na terenie inwestycji mogą znajdować się przewody niezinwentaryzowane na mapie sytuacyjno- 
wysokościowej. Prace ziemne w tym rejonie należy wykonywać ręcznie. 
Teren budowy należy właściwie oznakować. 
Wykonaną zewnętrzną instalację wodociągową przed zasypaniem zgłosić do zinwentaryzowania 
służbie geodezyjnej oraz Inspektorowi Nadzoru. 
Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikające z technologii robót lub nieznanych w 
czasie wykonywania projektu, warunków miejscowych, będą uzgodnione bezpośrednio w czasie 
prowadzenia robót z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Teren po zakończeniu robót należy uporządkować. 
 
6. Wykaz norm 

 

� PN-83/8836-02 „Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
Warunki wykonania”. 

� PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
� PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-EN 12201-1 2004 Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen – Część I. Wymagania ogólne. 
� PN-EN 12201-2 -Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen –Część II. Rury. 
� PN-EN 12201-3 2004 Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen –Część III. Kształtki. 
� PN-EN 12201-4 2004 Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen –Część IV. Armatura. 
� PN-62/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
� PN-91/B 10728 – Studzienki wodociągowe 
� PN 70/B10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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