
Temat: Zasady montażu przewodów i uzbrojenia sieci wodociągowej.   17  i  21.04.2020 

 

 

Proszę zapoznać się z notatką. Można wydrukować i wkleić do zeszytu lub zapisać w komputerze. 

We wtorek (21.04) jest klasówka obejmująca treści od pomp i pompowni do zasad montażu 
przewodów i uzbrojenia. Tak jak rozmawialiśmy na lekcjach lub chat-cie. 

 

 

Zasady przy lokalizowaniu przewodów sieci wodociągowej: 

- przewody powinny być ułożone pod ziemią, najlepiej w miejscach między ulicą a chodnikami, pod 
terenami zielonymi między ulicami, lub pod chodnikami. Przy braku miejsca, dopuszcza się sytuowanie pod 
jezdniami. 

- przewody prowadzi się równolegle do ulic (wzdłuż ulic), nie stosować załamań przewodów 

- przewody prowadzić po jednej stronie ulicy, po tej, gdzie jest więcej zabudowań. Przy dużej liczbie 
zabudowań, po jednej stronie ulicy prowadzić przewody do zasilania budynków i na cele przeciwpożarowe, 
a po drugiej stronie, mniejszymi średnicami, tylko do  zasilania budynków 

- przejście przewodów wodociągowych pod ulicami, torami kolejowymi – pod kątem prostym. Przy 
skrzyżowaniach przewodów wodociągowych z innymi, również pod kątem prostym. 

- odgałęzienia przewodów (poprzez trójniki)  też pod kątem prostym 

- jeśli ulica prowadzona jest łukiem, to przewód prowadzimy wzdłuż cięciw łuku (czyli tak jakby ścinamy 
zakręt, stosując np. łagodne kolana na przewodach) 

- uzbrojenia nie sytuować pod parkingami. 

- zachować trzeba minimalne odległości przewodów wodociągowych od innych przewodów lub obiektów 
(Tabelka pod spodem): 

 

 

Minimalne odległości przewodów wodociągowych od innych przewodów i urządzeń. (szczególnie zwrócić 
uwagę na odległości przewodów wodociągowych od gazociągu, sieci ciepłowniczej, lini energetycznej, 
budynków i krawężników). 



 
 

Zasady montażu uzbrojenia: 

- zasuwy – należy projektować zasuwy z żeliwa, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową lub 
emalią, na zewnątrz i wewnątrz.  Średnica zasuw powinna odpowiadać średnicy przewodu wodociągowego. 
Zasuwy powinny być umieszczane co 200 m na odcinkach prostych, w głównych węzłach sieci oraz na 
skrzyżowaniach. Zasady są takie, że zasuwę umieszcza się (przy odgałęzieniach) na przewodzie o mniejszej 
średnicy. 

- hydranty – na przewodach rozdzielczych hydranty o średnicy 80 mm, w uzasadnionych przypadkach 
można instalować hydranty podziemne. Hydranty umieszcza się co 150 m, w najwyższych i najniższych 
punktach sieci, co umożliwia odpowietrzenie i odwodnienie sieci, również na skrzyżowaniach ulic oraz na 
końcówkach sieci, za ostatnim przyłączem. Połączenie hydrantu wykonuje się poprzez trójnik, a zasuwa w 
odległości 1 m od hydrantu. 

 - odpowietrzniki – należy stosować w najwyższych punktach sieci, w studzienkach, montować 
odpowietrzniki do trójników.  

- odwodnienia – usytuować je w najniższych punktach sieci. Odwodnienia powinny być kierowane do 
kanałów deszczowych lub do studzienek bezodpływowych. Jeśli odwodnienie ze studzienki jest połączone z 
kanalizacją to musi być syfon, zapobiegający wydostawaniu się brzydkich zapachów. 

- reduktor ciśnienia – stosuje się je w przypadkach kiedy trzeba zredukować (obniżyć ) ciśnienie wody lub 
ustabilizować je (wyrównać). 

- zagłębienie przewodów – powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntów. Jeśli np. dla Piotrkowa jest 
III strefa przemarzania gruntu, oznacza to, że grunt  przemarza na głębokość ok. 1m. Uzbrojenie i przewody 
należy montować poniżej tej strefy, od 20 do 40 cm niżej. 
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