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OPIS   TECHNICZNY 
Przebudowa SUW w Wierzchowicach wraz z budową pompowni strefowej  

ze zbiornikiem wody czystej w Korytowie 
 

w ramach realizacji przedsięwzięcia: 
 „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Grabik, Korytów i Śrem 

wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Wierzchowicach”  

1. Dane ogólne. 

1.1. Inwestor i użytkownik. 
 

Inwestorem jest Gmina Gaworzyce – ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce. 
Użytkownikiem ujęcia i SUW jest Zakład Usług Komunalnych w Wierzchowicach 

1.2.  Podstawy formalno - prawne opracowania. 
 

• Umowa. 
• Decyzja Nr 3/2016 z dnia 14 września 2016r o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

wydana przez Wójta Gminy Gaworzyce , pismi znak GN 6733.3.2016 
• Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na 

ujęciu wody w Wierzchowicach, opracowany przez Pracownię Geologiczną s.c. Joanna 
i Robert Łukaszewicz, grudzień 2010rdla Gminy Gaworzyce, opracowana przez 
Ekoprojekt Zielona Góra 

• Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej  
• Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody – Decyzja nr SR.6223-41/10  z dnia 21 

stycznia 2011r przez Starostę Polkowickiego. 
• Mapy do celów projektowych. 
• Wizja lokalna.   

1.3. Zespół projektowy 
• Architektura     mgr inż. arch. Alicja Opolska 
• technologia uzdatniania wody, instalacje sanitarne i sieci wodociągowe  i 

kanalizacyjne      mgr. inż. Lucyna Majek 
• Konstrukcje budowlane   mgr inż. Wacław Pomiećko 
• Instalacje elektryczne i AKPiA  inż. Adam Różycki 

1.4.  Nazwa inwestycji. 
 
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Grabik, Korytów i Śrem 
wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Wierzchowicach”.  
Nieniejszy tom III obejmuje projekt Przebudowa SUW w Wierzchowicach wraz z budową 
pompowni strefowej ze zbiornikiem wody czystej w Korytowie 

 

1.5. Przedmiot i cel inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości 

Wierzchowice, Grabik, Korytów i Śrem z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody i oczyszczalnią 
ścieków we Wierzchowicach”.  
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Inwestycja ma na celu rozbudowę układu wodociągowego Gminy Gaworzyce oraz poprawę 
zaopatrzenia ww. mieszkańców w wodę. Na dzień dzisiejszy z ujęcia wodyw Wierzchowicach 
zaopatrywani są tylko mieszkańcy miejscowości Wierzchowice. Mieszkańcy pozostałych 
miejscowości zaopatrywanie są z lokalnych ujęć na terenie posesji. 

1.6.  Zakres opracowania . 
Niniejsze opracowanie  obejmuje: 
1. Przebudowę SUW w Wierzchowicach  
2. Budową pompowni strefowej ze zbiornikiem wody czystej w Korytowie  
Oba zakresy składają się z nast. następujących części:  

− projektu konstrukcyjno - budowlanego, 
− projektu technologicznego, 
− projekt instalacji elektro-energetycznych, sterowania i automatyki, 
− przedmiarów robót branżowych , 
− kosztorysu inwestorskiego,  
− specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.7. Lokalizacja Inwestycji 

Ujęcie wody i SUW Wierzchowice zlokalizowane są na północny zachód- od wasi 
Wierzchowice około 350m od centrum wsi około 150m od zabudowań gospodarczych. 

Ujęcie wody położone jest na niewielkiej działce w środku terenów uprawnych – działka 
204/10.  

Stacja Uzdatniania wody zlokalizowana jest na działce 204/8 przy drodze gminnej oddalonej od 
ujęcia ok. 150m w linii prostej. 

Właścicielem obu działek jest Gmina Gaworzyce. 
Ze względu na różnice wysokości w rejonie projektowanego wodociągu grupowego (ok.46.m), 
koniecznym jest podział sieci wodociągowej na dwie strefy ciśnienia, w taki sposób by w żadnej 
strefie nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego – 6 bar. 

- wsie Wierzchowice, Korytów, Śrem zasilane z pompowni w Wierzchowicach zlokalizowanej 

na działce 204/8 ,  

- wieś Grabik , zasilana z pompowni zlokalizowanej na działce nr 91 we wsi Korytów. 

W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaprojektowania pompowni strefowej ze 
zbiornikiem dla wsi Grabik na działce nr 91 we wsi Korytów. Właścicielem działki jest Gmina 
Gaworzyce. 
Na terenie pompowni strefowej w Korytowie zlokalizowano również pompownię ścieków 
sanitarnych (odrębne zadanie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W zasięgu Inwestycji znajdują się następujące działki:  
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Lp. Nr dz. Obręb - Właściciel  Adres 

1. 204/8 
obręb Wierzchowice 

021602_2.0009  

Gmina Gaworzyce 

 

ul. Okrężna 85, 59-180 
Gaworzyce. 

2. 204/10 
obręb Wierzchowice 

021602_2.0009  

Gmina Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 
Gaworzyce. 

3 187 
obręb Wierzchowice 

021602_2.0009  

Gmina Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 
Gaworzyce. 

4 91 
obręb Grabik  

021602_2.0004  

Gmina Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 
Gaworzyce. 

 170 
obręb Grabik  

021602_2.0004  

Gmina Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 
Gaworzyce 

 

1.8. Obszar oddziaływania obiektu 

1.8.1. Wskazanie przepisów  prawa w oparciu o które dokonano 
określenia obszaru oddziaływania obiektu 

1. Decyzja Nr 3/2016 z dnia 14 września 2016r o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana 
przez Wójta Gminy Gaworzyce , pismi znak GN 6733.3.2016 

2. .Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 
1422) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt 
oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru 
oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia szczegółowe do 
przepisu: 

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki 
à Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. 
à Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1.  

Usytuowanie kontenerów na odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sąsiednią działką przy 
jednoczesnym warunku odległości 10 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
może powodować ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki; 

à Rozdział 6, Studnie § 31.  
Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy działki (co do zasady –z zastrzeżeniem § 31 
ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odległości studni od: 
a)osi rowu przydrożnego –7.5 m 
b)budynków inwentarskich, silosów, zbiorników szczelnych itd. -15 m 
c)do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków wstępnie oczyszczonych  
biologicznie –30 m 
d)do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, do najbliższego przewodu kanalizacji 
rozsączającej dla ścieków bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego –70 m, 
powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki jak również sytuowanie na działce 
obiektów budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsądzającą 
itd. jak wyżej –limituje odległość studni na sąsiedniej działce, 
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à Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 . 
à Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40.  

Dział III. Budynki i pomieszczenia  
à Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60.  

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe 
à Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271 

Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego 
strefy pożarowej PM przy usytuowaniu w sąsiedztwie działek niezabudowanych  
może powodować ograniczenie zabudowy sąsiedniej działki, strefę oddziaływania wyznaczamy 
zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273. 

3. Ustawa Prawo wodne art. 53 ust.1 z dnia 18 lipca 2001r. 

1.8.2. Obszar oddziaływania Inwestycji 
SUW i pompownia Wierzchowice 
Zakres Inwestycji obejmuje w całości 204/8,  208/10 i  część działki 187 obręb 2 Wierzchowice; 
JEW. 021602_2.0009 Gaworzyce oraz   
Pompownia Korytów 
 
część działki 91 oraz 170 obręb Grabik JEW 021602_2.0004  
 
Na planach zagospodarowania przedstawiono w formie graficznej zakres oddziaływania Inwestycji 
oznaczony linia „kropka kreska”  

1.9. Istniejący układ zasilania wodociągu 

Obecnie SUW zasila 1 miejscowość Wierzchowice. Docelowo SUW zasilać będzie 
miejscowości: Grabik, Korytów i Śrem.  

Obiekty SUW i ujęcia położone są na końcu wsi , obszary sąsiadujące zagospodarowane jako 
rozproszona zabudowa mieszkaniowa wsi oraz pola uprawne. Na terenie działki SUW (204/8) 
znajduje się budynek pompowni z chlorownią i zbiornik wodociągowy terenowy obsypany ziemią. 
Teren ogrodzony jest siatką z bramą w granicach działki 204/8. 

Teren ujęcia wody to działka 204/10, na którym znajdują się dwie studnie głębinowe z 
obudowami z kręgów betonowych φ 1500 otoczony jest polami. Teren jest ogrodzony siatką z 
furtką wejściową, do ujęcia prowadzi droga gruntowa.  

Stan techniczny obiektów (z wyłączeniem)  i urządzeń jest niezadowalający.  
W ramach  Inwestycji przewiduje się wykonanie: 

• przebudowy istniejących obudów na nowe nadziemne kompaktowego z pełnym 
wyposażeniem, 

• wykonanie prac oczyszczających studnie  ze względu na ich miejscową kolmatację 
• wykonanie termomodernizacji budynku  
• wydzielenie w istniejącym budynku dwóch niezależnych pomieszczeń pompowni i chlorowni 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
• wymianę wszystkich urządzeń 
• demontaż istniejącego zbiornika wody czystej i budowę nowego  
• budowę niezbędnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych 
• wykonanie nowego zagospodarowania na terenie SUW i ujęcia. 
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1.10. Zgodność projektowanej Inwestycji z ustaleniami Decyzji  
o lokalizacji Inwestycji celu publicznego 

Na ww. Inwestycję została wydana Decyzja Nr 3/2016 z dnia 14 września 2016r o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Gaworzyce , pismi znak GN 6733.3.2016. 

Przedmiotowa Inwestycja celu publicznego polega budowie i utrzymywaniu publicznych 
urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę , gromadzenia i przesyłania , oczyszczania i 
odprowadzenia ścieków.  

 

1.11.  Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo wodne  określone zostały na podstawie badań geotechnicznych przez firmę 
GEOTEST Wrocław Usługi Wiertnicze 

 
 Projektowane obiekty zakwalifikowano jako obiekty I kategorii geotechnicznej. 
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2.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UJĘCIA I SUW Wierzchowice 

2.1.  Zakres Inwestycji. 
Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje: 

1. Przebudowę SUW w Wierzchowicach a w szczególności  
- przebudowę urządzeń do poboru wody – studni ujęciowych Nr-I i Nr-II w miejscowości 

Wierzchowice (Gm. Gaworzyce) zlokalizowanych odpowiednio na działce 204/10 polegającą 
na demontażu istniejących obudów wraz z armaturą i pompą głębinową oraz montażu nowych 
kompaktowych obudów z uzbrojeniem i montażem nowej pompy głębinowej 

- renowację istniejących studni ujęciowych 
- termomodernizację budynku pompowni oraz przebudowę pomieszczeń z wydzieleniem 

niezależnym pomieszczenia pompowni oraz pomieszczenia chlorowni, 
- budowę zbiornika wody czystej o pojemności 75,0 m3 z uzbrojeniem 
- budowę rurociągu wody surowej z ujęcia wody do budynku pompowni na działkach 

204/10,204/8, 187 , 
- Budowę kabli zasilający i sterujących między pompownią a ujęciem wody na działkach 

204/10,204/8, 187, 
- budowę rurociągów i kanałów technologicznych, międzyobiektowych na terenie działki 204/8  
- budowę kabli sterowniczych  ze zbiornika do SUW. 

- demontaż istniejących urządzeń w pompowni II⁰ oraz montaż nowych urządzeń technologicznych 
wewnątrz  budynku pompowni 

- Budowę ogrodzenia terenu ujęcia wody i pompowni  
- Budowę ciągu pieszo-jezdnego na terenie pompowni Wierzchowice 
- Budowę neutralizatora ścieków z chlorowni w postaci podziemnego szczelnego zbiornika 

bezodpływowego 
- Rozbiórkę 

• Istniejących obudów studni ujęciowych 
• Istniejącego ogrodzenia ujęcia wody i pompowni 
• Istniejącej drogi na terenie pompowni 
• Istniejącego zbiornika wody stalowego obsypanego ziemią o V=75m3  

2.2. Istniejące zagospodarowanie 

2.2.1. Teren ujęcia wody i SUW Wierzchowice 

Inwestycja obejmuje obszar leżący w granicach działki 204/8 i 204/10 o powierzchni całkowitej 
0,1942 ha oraz częściowo 187 na terenie wsi Wierzchowice. 

Teren działki SUW działka 204/8 zagospodarowany jest obecnie obiektami budynek pompowni 
z chlorownią i zbiornika wodociągowego. 

Teren inwestycji nie wykazuje znaczących deniwelacji utrzymując rzędne w granicach 139,5 m 
npm. 

Na działce znajdują się: 

1. Budynek pompowni o konstrukcji tradycyjnej z dachem płaskim przykrytym płytami 
żelbetowymi. 

- Powierzchnia zabudowy  - 42,30 m2 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

Wrocław, listopad 2016 

12 

- Kubatura    - 84,48 m3 
- Powierzchnia użytkowa  -28,16 m2 
- oraz 

1. Zbiornik wody czystej – nadziemny o konstrukcji stalowej obsypany ziemią o średnicy 2,9 m, 
długości  12,0 m i pojemności użytkowej 75,0 m3. 

- Powierzchnia zabudowy   - 34,80 m2 
- Kubatura    - 79,22 m3 

Teren stacji wyposażony jest w uzbrojenie podziemne związane z eksploatacją stacji 
wodociągowej w postaci zewnętrznych sieci technologicznych, wodociągowych, sieci kanalizacyjnej  
oraz kabli energetycznych.  

Teren ujęcia wody to działka 204/10, na którym znajdują się dwie studnie głębinowe z 
obudowami z kręgów betonowych otoczony jest polami. Teren jest ogrodzony siatką z furtką 
wejściową, do ujęcia prowadzi droga gruntowa. Powierzchnia działki wokół studni zagospodarowana 
jest jako trawnik. Teren Inwestycji nie wykazuje znaczących deniwelacji utrzymując rzędne w 
granicach 142,3 ÷142,8 m npm. Teren ujęcia wyposażony jest w uzbrojenie podziemne związane z 
eksploatacją ujęcia wody w postaci zewnętrznych sieci technologicznych (wodociągowych) oraz kabli 
energetycznych.  

Działka 187 to droga gminna gruntowa, w drodze tej (jej poboczu) biegną rurociągi wody 
surowej i czystej do sieci oaz kable zasilające ujęcie. 

2.2.2. Zestawienie powierzchni istniejących 
- Zestawienie powierzchni  
- Powierzchnia działki 204/8     1270,00 m2 
- Powierzchnia działki 204/10     672,00 m2 
- Powierzchnia zabudowy działki 204,8   77,1 m2 
- Powierzchnia zabudowy działki 204,10   5,08 m2 
- Powierzchnia użytkowa         28,16 m2 
- Powierzchnia utwardzona     70,45,00 m2 
- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego działka 204/8     1122,45 m2  (88 %) 
- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego działka 204/10     660 m2  (98 %) 
-  

2.2.3. Układ komunikacyjny 
 Dojazd do SUW i ujęcia ( odrębne zjazdy) zapewniony jest z drogi gminnej o 
nawierzchni ziemnej dz. nr 187. Na terenie SUW jest wydzielonego układ komunikacyjny w postaci 
drogi i placu betonowego od drogi gminnej (zjazd) do budynku pompowni. W obszarze ogrodzonym 
poza drogą teren obsiany jest trawą.  
-  Na terenie ujęcia wody nie ma wydzielonego układu komunikacyjnego. W obszarze 

ogrodzonym teren ujęcia obsiany jest trawą.  

2.2.4.  Zieleń 
 Działka, na której jest zlokalizowana stacja uzdatniania wody (pompownia) wraz z 
obiektami towarzyszącymi stanowi teren zabudowany, zagospodarowany zielenią w postaci 
trawników.  
Teren przewidziany pod zbiornik stanowi teren zielony, trawnik. 
Teren ujęcia poza obudowani jest zagospodarowany również zielenią w postaci trawników. 
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2.2.5. Ogrodzenie 

Teren ujęcia wody oraz stacji ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki stalowej wysokości 1,7 m 
mocowanych na słupkach stalowych z bramą wjazdową szer. 4,0 m i furtką szer. 1,0 m. Strtan 
techniczny ogrodzenia kwalifikuje je do wymiany. 

2.3. Projektowane zagospodarowanie 

2.3.1.  Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatur  
Projekt obejmuje : 

1. Budowę nowych kompaktowych obudów studni na istniejących odwiertach na 
działce 204/10 

2. budowę nowego obiektu kubaturowego na terenie istniejącej stacji  
w postaci jednokomorowego zbiornika wody czystej na działce 204/8 

3. neutralizatora ścieków na działce 204/8 
 

Zestawienie powierzchni  
Powierzchnia działki 204/8     1270,00 m2 
Powierzchnia działki 204/10     672,00 m2 
Powierzchnia zabudowy działki 204,8   62,48 m2 
Powierzchnia zabudowy działki 204,10   5,6 m2 
Powierzchnia użytkowa         28,16 m2 
Powierzchnia utwardzona     121,00 m2 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego działka 204/8     1086,52 m2  (86 %) 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego działka 204/10    666,4 m2  (99 %) 
 

 
Obiekty Projektowane działka 204/8 
 

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia 
zabudowy  

m2 

Kubatura 
m3 

1 Zbiornik wody czystej  17,64 75 
2 Neutralizator ścieków z chlorowni 2,54  

 
Obiekty Projektowane działka 204/10 

 
Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia 

zabudowy  
m2 

Kubatura 
m3 

1 Obudowa studni nr 1 2,8  
2 Obudowa studni nr 2 2,8  

 
Obiekty istniejące pozostające  po przebudowie obiektu -dz. 208/4 
 

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia 
zabudowy  

m2 

Kubatura 
m3 

1 Pompownia  42,30 84,48 
 

2.3.2. Projektowany układ komunikacyjny 

 
Projektuje się wykonanie nowych nawierzchni drogowych z kostki betonowej na terenie działki 204/8. 
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Projektowane powierzchnie drogowe zostaną rozbudowane w taki sposób by zapewnić dojazd do proj. 
bramy  

WARSTWY KONST. PROJEKTOWANEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO: 
- warstwa ścieralna z kostki bet. szarej typu BEHATON   gr. 8 cm, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3      gr. 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5 stabilizowanego mech.  gr. 15 cm,. 
 

Powierzchnia projektowanych dróg, terenie działki 204/8   121,0 m2. 
 

2.3.3. Zieleń izolacyjna 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy z powierzchni przeznaczonej pod budowę 

nowych obiektów i sieci zdjąć warstwę humusu. Odłożoną ziemię zasiloną nawozem mineralnym 
należy wykorzystać ponownie. Po zakończeniu prac przewiduje się uporządkowanie terenu, 
zahumusowanie w miejscach prowadzonych prac ziemnych oraz obsianie terenu trawą. 

Teren poza projektowanymi drogami oraz obiektami należy obsiać trawą. 
Nie przewiduje się dokonania nowych nasadzeń drzew i krzewów. 
 

2.3.4. Ogrodzenie terenu SUW i ujęcia  
Istniejące ogrodzenie (teren ujęcia i teren SUW) wykonane jest z siatki stalowej plecionej w 

ramkach o wysokości 150cm na słupkach stalowych. 
Stan elementów ogrodzenia jest zły i podlega ono całkowitej wymianie. 
Projektuje się: nowe ogrodzenie ( po trasie istniejącego)  
Projektowane ogrodzenie, ażurowe o wysokości nie przekraczającej 1,83m o rozstawie 

osiowym słupków 2,03m. Panele ogrodzeniowe wykonane są z prętów pionowych o średnicy Ø 4 mm  
i poziomych ceowników zimno giętych o wymiarach 20 x 5 x 2 mm. Powstałe oczko ma wymiar 
50x200 mm, Słupki stalowe ze stalowych profili prostokątnych 60x40x3mm o długości 2,64m. U góry 
słupki zabezpieczone deklami z tworzywa PCV. Panele siatki mocowane do słupków za pomocą 
płaskowników stalowych 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane i 
malowane trójwarstwowo zestawem farb epoksydowych. Kolor RAL 6035 – ciemnozielony. 

Fundamenty palowe betonowe, słupki umiejscowione przed zalaniem betonem. 
Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania ok. 1m poniżej 
terenu. Fundamenty słupków wykonane z betonu B15, o wymiarach 0,2x0,2x1,0m, zbrojone 
konstrukcyjnie prętami pionowymi 4 Ø 10 w strzemionach stalowych ze stali A-0 Ø 4,5 co 25cm. 

Projektowane  bramy wjazdowe ażurowe szerokości 4,0m o konstrukcji stalowej z profili 
prostokątnych 60x40x3mm, słupki bram 80x60x3mm. 

Zawiasy regulowane, zamknięcia, klamki, zamki i inne akcesoria z zakupu lub dostarczone 
przez producenta paneli.  

Łączna długość ogrodzenia teren SUW  137,55m (z bramą) 
Łączna długość ogrodzenia teren ujęcia  75,95m (z bramą) 

2.4.  Oddziaływanie inwestycji na środowisko i otoczenie 
Obszar oddziaływania projektowanych obiektów ogranicza się do terenu działek nr 204/8 4/10  

obręb  Wierzchowice na których zostały zaprojektowane. 
W zakresie ochrony środowiska planowana budowa nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr62, poz. 627 – ze zmianami).  

Podczas prowadzenia robót nie powstaną materiały szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska, 
wymagające od Wykonawcy specjalnych uprawnień do ich wykonywania, takie jak np. azbest.  W 
trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną odpady takie jak: cegła, beton, tynk, ceramika, 
zaprawy, styropian, drewno, które należy segregować przed wywozem na wysypisko śmieci. W 
wypadku opakowań po farbach, klejach, rozpuszczalnikach i innych środkach chemicznych, które 
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będą używane w trakcie budowy, wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia  
o ich utylizacji od uprawnionych firm. 

Realizowany obiekt nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników sąsiadujących z terenem Inwestycji. Pewne zakłócenia mogą powstać na etapie 
realizacji Inwestycji, lecz ze względu na lokalizację, wielkość obiektów i zakres prac nie będą 
uciążliwe dla otoczenia. 

Dla zachowania warunków zabezpieczających środowisko przed wpływem prowadzonej 
Inwestycji projektuje się i zaleca do stosowania: 
- prace budowlane i montażowe mogą być wykonane za pomocą sprawnych maszyn  

i urządzeń, 
- zaplecze budowy, w szczególności plac postojowy maszyn i urządzeń, winien posiadać wierzchnią 

warstwę wykonaną jako trudno przepuszczalną, 
- w projekcie zastosowano wyroby budowlane posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie 
- odpady powstałe w trakcie realizacji Inwestycji składowane będą w wydzielonych stanowiskach i 

okresowo poddawane utylizacji przez wyspecjalizowane firmy 
- drzewa i krzewy rosnące w bezpośrednim rejonie prac budowlanych należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem 
- prace w obrębie istniejących drzew będą prowadzone ręcznie ze szczególną starannością, aby nie 

dopuścić do ich uszkodzenia oraz przesuszenia systemu korzeniowego,  
- w obrębie drzew i krzewów nie będą składowane materiały i substancje mogące zmienić chemizm 

gleby /sole, impregnaty, oleje itp./, a materiały masowe /piasek, tłuczeń itp./ nie będą składowane 
dłużej niż 30 dni. 

- zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, a także organizacyjne obiektów eliminują 
możliwość wystąpienia awarii mogących spowodować przekroczenia standardów jakościowych 
środowiska 

- realizowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, prócz 
krótkotrwałego oddziaływania o charakterze lokalnym w okresie realizacji 

 

2.5. Strefa ochrony konserwatorskiej 
 Działki 204/8, 204/10 oraz 187 obręb Wierzchowice nie znajdują się w wykazie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gaworzyce. W związku z tym teren objęty 
inwestycją nie podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.). 
 

2.6.  Obszary terenu górniczego 
 Planowana Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem szkód górniczych. 

2.7. Charakterystyka energetyczna obiektu 
Przyjęto następujące wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych: 

4. ściany zewnętrzne    U – 0.3 W/m2K 
5. stropodach     U – 0.25W/m2K 
6. okna      U – 1.1 W/m2K 
7. stolarka drzwiowa zewnętrzna  U – 2.0 W/m2K 
8. posadzka na gruncie    U – 0.6 W/m2K  

Przyjęte wielkości nie przekraczają dopuszczalnych wartości współczynników przenikania ciepła Umax 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Charakterystyka energetyczna obiektu: 

Sumaryczna strata ciepła dla budynku wynosi: 

Qc.o. = 2187W 
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Sezonowe Zużycie Energii dla budynku – 4121 MJ 

Wskaźnik cieplny kubaturowy – 13,67 W/m3 

Wskaźnik cieplny powierzchniowy – 77,66 W/m2 

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło kubaturowy – 25,76 MJ/m3 

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło powierzchniowy – 146,34 MJ/m2 

Wsp. A/V = 1,80 m-1 

Specyf. wsp. strat ciepła przez przenikanie – 0,32 W/m2K 

 

2.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków 
1. Pobór wody dla potrzeb SUW zaopatrzenia miejscowosci z ujęcia wody Wierzchowice odbywa 

się na podstawie obowiązującego pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Starostę 
Polkowickiego w ilości: 

-   
Qmaxh = 50m3/h  przy depresji s=3,3m 

Qśrd = 100m3/d    

Qmaxd = 150m3/d  

Stan prawny ujęcia uregulowany jest następującymi decyzjami: 
Pozwolenie wodnoprawne -Decyzja Starosty Powiatu Polkowickiego nr SR. 6223-41/10 z dnia 21 
stycznia 2011r 

2. Zasilanie sieci wewnętrznej wodociągowej dla potrzeb eksploatacji stacji będzie w ilości 
Q=1,0m3/h  

 Zasilanie sieci wodociągowej w ilości  
Qśrd=169.9m3/d , 

Qmaxd=210m3.d , 

Qmaxh=21.9m3/h 

Minimalne ciśnienie dla mieszkańców p=0.2MPa 

i jakości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2015 poz. 1989. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych  
3. Ścieki przemysłowe z projektowanego pomieszczenia chlorowni na podchloryn sodu 

odprowadzane będą do bezodpływowego, szczelnego zbiornika neutralizacyjnego. Ścieki mogą 
pojawić się tylko sporadycznie w przypadku awarii urządzeń dozujących lub rozlań 
podchlorynu sodu spowodowanych przez obsługę. Ścieki te po neutralizacji odpompowywane 
będą i odwożone przez do uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub unieszkodliwiania 
przez jednostki transportu posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania ściekami. 

 
2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z 

podaniem ich rodzaju i zasięgu rozprzestrzeniania się 
 

Nie dotyczy 
 

3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
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W trakcie budowy obiektu powstaną odpady z materiałów budowlanych.  
Z produkcji wody nie będą powstawać odpady. 
Wszystkie rodzaje odpadów z terenu ujęcia i SUW w Wierzchowicach  będą odwożone do 

uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu 
posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 
W trakcie budowy obiektu powstaną: 

- odpady materiałów budowlanych i elementy budowlane: 
à kod 17 01 01 odpady betonu; nie jest to odpad niebezpieczny. Zostanie po 

zakończeniu budowy odwieziony do uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub 
unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadające stosowne decyzje w 
zakresie gospodarowania odpadami.. 

à kod 17 02 03 tworzywa sztuczne; nie są to odpady niebezpieczne. Zostaną po 
zakończeniu budowy odwiezione do uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub 
unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadające stosowne decyzje w 
zakresie gospodarowania odpadami. 

- gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04. 
Powstałe odpady nie stanowią zagrożenia dla środowiska w przypadku właściwego wtórnego 
wykorzystania i składowania. 
W trakcie eksploatacji ujęcia wody nie powstaną odpady. 

Wszystkie rodzaje odpadów z terenu SUW w Wierzchowicach będą odwożone do 
uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu 
posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 

 
4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań a także promieniowania w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 
podaniem odpowiednich czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

 
Praca obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowicach nie spowoduje przekroczeń 

dopuszczalnych norm hałasu. Urządzenia technologiczne będące źródłem hałasu i drgań, jak: pompy 
sieciowe, pompy membranowe chemikaliów, posadowione będą w budynku SUW. 
Ponadto, zastosowane w SUW urządzenia techniczne oraz sposoby ich posadowienia jak i 
zastosowane zabezpieczenia przed nadmierną emisją dźwięku pozwalają stwierdzić, że wszystkie 
unormowania obowiązujące w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami będą 
spełnione. 
Oddziaływanie Inwestycji na stan akustyki w czasie budowy trwa stosunkowo krótko i występuje w 
ograniczonym zakresie, nie wnosząc zmian w środowisku w odniesieniu do stanu istniejącego. 
Należy się liczyć z nieznacznym wzrostem podwyższonego poziomu hałasu w środowisku podczas: 

1. zwiększonego ruchu pojazdów dowożących niezbędne urządzenia i materiały; 

2. wytwarzania nieustalonego hałasu w wyniku stosowania sprzętu mechanicznego (np. 

koparki) 

Hałas w fazie budowy będzie krótkotrwały i przemijający. 

Nie przewiduje się wzrostu emisji hałasu w stosunku do istniejącego. 
Rodzaj zastosowanych urządzeń i ich zasięg oddziaływania nie spowoduje emisji 

promieniowania w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 
 

5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne. 

 
 Działka 204/8, na której zlokalizowano stację uzdatniania wody wraz z obiektami 
towarzyszącymi stanowi teren zagospodarowany istniejącymi obiektami i zielenią w postaci niskiej 
zieleni niskiej. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew. 

W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty przyrody 
podlegające ochronie obszarowej, gatunkowej i indywidualnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
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16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015, poz. 1651). Z uwagi na charakter 
przedsięwzięcia, jego zakres i skalę oraz położenie poza obszarami objętymi ochroną, przedsięwzięcie 
nie będzie niekorzystnie oddziaływać na te obszary. W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie 
występują obszary Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000, jak również integralność i spójność sieci Natura 2000. 

W procesie ujmowania wody oraz technologicznym Stacji Uzdatniania Wody nie wystąpi 
emisja substancji negatywnie oddziaływających na środowisko a w szczególności na glebę, wody 
gruntowe i powierzchniowe, które wymagałyby specjalnych rozwiązań ochronnych.  

Oddziaływanie bezpośrednie na środowisko ujawni się jedynie w fazie realizacji 
przedsięwzięcia. Zasięg oddziaływania nie przekroczy granicy działki objętej inwestycją, przy czym 
oddziaływanie na powierzchnię terenu w fazie realizacji należy zaliczyć do krótkotrwałych. 
 W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego 
przypowierzchniowego przewiduje się poprzez prowadzenie robót w pełni sprawnym, 
zabezpieczonym przed przeciekami z układów napędowych i jezdnych maszyn budowlanych i 
pojazdów transportowych. 

W celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko wszystkie maszyny budowlane i 
pojazdy mechaniczne muszą być sprawne technicznie. Należy dbać o właściwą eksploatację i 
konserwację maszyn budowlanych i środków transportu, aby zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i wód 
płynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych spowodowane 
awarią sprzętu budowlanego, samochodów, itp. natychmiast będą usuwane. 

W zakresie ochrony środowiska planowana budowa nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami. 

2.9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko 
efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 
ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy 
dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, 
kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe. 

2.9.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, 
wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia.  

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na ogrzewanie i wentylację obiektu stacji uzdatniania 
wody   – 3050,86 MJ 

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na ciepłą wodę – 2,2kW 
Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na chłodzenie  –  

2.10. Dostępne nośniki energii. 
 Dostępnymi źródłami zasilania w energię jest sieć elektryczna . 
 

2.11. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych. 
2.11.1. Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej 

Istniejące 
2.11.2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej 

Nie dotyczy 
 

2.11.3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
Nie dotyczy 
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2.11.4. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
Nie dotyczy 
 

2.12. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla 
wybranych systemów zaopatrzenia w energię  

Nie dotyczy 

2.13. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu 
zaopatrzenia w energię. 

Nie dotyczy 
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI KORYTÓW 

3.1.  Charakterystyka terenu Inwestycji - istniejące 
zagospodarowanie 

Inwestycja obejmuje obszar leżący w granicach działki 91 o powierzchni całkowitej 0,96ha oraz 
170 na terenie wsi Korytów. Działka 91 w znacznej części jest zalesiona. Na teren pompowni 
strefowej wydziela się fragment ww. działki o powierzchni 0,0785ha pozbawiony zalesienia. 

Działka 170 stanowi drogę gminą z pasem drogowym. Z działki 170 wykonuje się zjazd z drogi 
oraz wydziela się fragment pod zagospodarowanie pompowni o powierzchni ~0,02ha 

Teren przewidziany pod pompownię nie wykazuje znaczących deniwelacji utrzymując rzędne w 
granicach 157,3÷157,7 m npm. 

3.1.1.  Układ komunikacyjny 

 Obecnie teren przeznaczony pod zagospodarowanie pompowni stanowi nieużytek. Tren 
przylega do działki drogowej o numerach ewidencyjnym  170. 

3.1.2.  Zieleń 
 Obecnie teren przeznaczony pod zagospodarowanie pompowni strefowej stanowi 
nieużytek. 

3.1.3. Ogrodzenie 

Brak jakiegokolwiek ogrodzenia terenu 

3.2.  Warunki gruntowo – wodne 

 Projektowany obiekt należy zakwalifikować, jako obiekt I kategorii geotechnicznej. 

3.3. Projektowane zagospodarowanie  

3.3.1.  Zakres inwestycji. 
Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje: 

• Budowę kontenerowego budynku pompowni 
• budowę zbiornika wody czystej o pojemności 75,0 m3 z uzbrojeniem 
• Budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  
• Budowę kabli zasilających i sterowniczych na terenie pompowni. 
• Budowę ciągu pieszo-jezdnego na terenie pompowni Wierzchowice 
• Budowę neutralizatora scieków z chlorowni w postaci podziemnego szczelnego zbiornika 

bezodpływowego 
• Budowę ogrodzenia pompowni  
• Budowę ciągu pieszo-jezdnego na terenie pompowni 
• Budowę zjazdu z drogi gminnej 

 

3.3.2.  Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatur  
Zestawienie powierzchni  
Powierzchnia działki 91      9600 ,00 m2 
Powierzchnia działki 91 w granicach planowanego ogrodzenia pompowni     787,65 m2 
Powierzchnia działki 170 w granicach planowanego ogrodzenia pompowni     200 m2 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

Wrocław, listopad 2016 

21 

Powierzchnia zabudowy działki 91   59,93 m2 
Powierzchnia użytkowa         38,52 m2 
Powierzchnia utwardzona ( działka 91)    239,00 m2 
Powierzchnia utwardzona zjazd ( działka 170)    30,00 m2 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego działka 91     ~527,13 m2  (67 %) 
 

 
Obiekty Projektowane działka 91 
 

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia 
zabudowy  

m2 

Kubatura 
m3 

1 Kontenerowy budynek pompowni 15,8 51 
2 Zbiornik wody czystej  17,64 75 
3 Neutralizator ścieków z chlorowni 2,54 3,0 
4 Pompownia ściekowa ( odrębne opracowanie) 1,13  

 

3.3.3. Projektowany układ komunikacyjny 

 
Projektuje się wykonanie nowych nawierzchni drogowych z kostki betonowej na terenie działki 91. 
Projektowane powierzchnie drogowe zostaną rozbudowane w taki sposób by zapewnić dojazd do proj. 
bramy oraz zjazdu z drogi gminnej. 

WARSTWY KONST. PROJEKTOWANEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO: 
- warstwa ścieralna z kostki bet. szarej typu BEHATON   gr. 8 cm, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3      gr. 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5 stabilizowanego mech.  gr. 15 cm,. 
 

Powierzchnia projektowanych dróg, terenie działki 91 i 170łącznie z wjazdem 276 m2. 
Długość projektowanych krawężników wtopionych     178,5mb 
 

3.3.4. Zieleń izolacyjna 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy z powierzchni przeznaczonej pod budowę 

nowych obiektów i sieci zdjąć warstwę humusu. Odłożoną ziemię zasiloną nawozem mineralnym 
należy wykorzystać ponownie. Po zakończeniu prac przewiduje się uporządkowanie terenu, 
zahumusowanie w miejscach prowadzonych prac ziemnych oraz obsianie terenu trawą. 

Teren poza projektowanymi drogami oraz obiektami należy obsiać trawą. 
Nie przewiduje się dokonania nowych nasadzeń drzew i krzewów. 
 

3.3.5. Ogrodzenie terenu pompowni  
Projektowane ogrodzenie, ażurowe o wysokości nie przekraczającej 1,83m o rozstawie 

osiowym słupków 2,03m. Panele ogrodzeniowe wykonane są z prętów pionowych o średnicy Ø 4 mm  
i poziomych ceowników zimno giętych o wymiarach 20 x 5 x 2 mm. Powstałe oczko ma wymiar 
50x200 mm, Słupki stalowe ze stalowych profili prostokątnych 60x40x3mm o długości 2,64m. U góry 
słupki zabezpieczone deklami z tworzywa PCV. Panele siatki mocowane do słupków za pomocą 
płaskowników stalowych 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane i 
malowane trójwarstwowo zestawem farb epoksydowych. Kolor RAL 6035 – ciemnozielony. 

Fundamenty palowe betonowe, słupki umiejscowione przed zalaniem betonem. 
Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania ok. 1m poniżej 
terenu. Fundamenty słupków wykonane z betonu B15, o wymiarach 0,2x0,2x1,0m, zbrojone 
konstrukcyjnie prętami pionowymi 4 Ø 10 w strzemionach stalowych ze stali A-0 Ø 4,5 co 25cm. 
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Projektowane  bramy wjazdowe ażurowe szerokości 4,0m o konstrukcji stalowej z profili 
prostokątnych 60x40x3mm, słupki bram 80x60x3mm. 

Zawiasy regulowane, zamknięcia, klamki, zamki i inne akcesoria z zakupu lub dostarczone 
przez producenta paneli.  

Łączna długość ogrodzenia teren pompowni  122,55m (z bramą) 
 

3.4.  Oddziaływanie inwestycji na środowisko i otoczenie 
Obszar oddziaływania projektowanych obiektów ogranicza się do terenu fragmentów 

działek nr 91 i 170 obręb Grabik  na których zostały zaprojektowane. 
W zakresie ochrony środowiska planowana budowa nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. 
– Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr62, poz. 627 – ze zmianami).  

Podczas prowadzenia robót nie powstaną materiały szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska, 
wymagające od wykonawcy specjalnych uprawnień do ich wykonywania, takie jak np. azbest.  W 
trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną odpady  takie jak: cegła, beton, tynk, ceramika, 
zaprawy, styropian, drewno które należy segregować przed wywozem na wysypisko śmieci. W 
wypadku opakowań po farbach, klejach, rozpuszczalnikach i innych środkach chemicznych, które 
będą używane w trakcie budowy, wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia  
o ich utylizacji od uprawnionych firm. 

Realizowany obiekt nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników sąsiadujących z terenem inwestycji. Pewne zakłócenia mogą powstać na etapie 
realizacji inwestycji, lecz ze względu na lokalizację, wielkość obiektów i zakres prac nie będą 
uciążliwe dla otoczenia. 

Dla zachowania warunków zabezpieczających środowisko przed wpływem prowadzonej 
inwestycji projektuje się i zaleca do stosowania: 

• prace budowlane i montażowe mogą być wykonane za pomocą sprawnych maszyn  
i urządzeń, 

• zaplecze budowy, w szczególności plac postojowy maszyn i urządzeń, winien posiadać 
wierzchnią warstwę wykonaną jako trudno przepuszczalną, 

• w projekcie zastosowano wyroby budowlane posiadające świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 

• odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji składowane będą w wydzielonych 
stanowiskach i okresowo poddawane utylizacji przez wyspecjalizowane firmy 

• drzewa i krzewy rosnące w bezpośrednim rejonie prac budowlanych należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem 

• prace w obrębie istniejących drzew będą prowadzone ręcznie ze szczególną starannością, aby 
nie dopuścić do ich uszkodzenia oraz przesuszenia systemu korzeniowego,  

• w obrębie drzew i krzewów nie będą składowane materiały i substancje mogące zmienić 
chemizm gleby /sole, impregnaty, oleje itp./, a materiały masowe /piasek, tłuczeń itp./ nie 
będą składowane dłużej niż 30 dni. 

• zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, a także organizacyjne obiektów 
eliminują możliwość wystąpienia awarii mogących spowodować przekroczenia standardów 
jakościowych środowiska 

• realizowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, prócz 
krótkotrwałego oddziaływania o charakterze lokalnym w okresie realizacji 
 

3.5. 1.13 Strefa ochrony konserwatorskiej 
 Działka 91 i 170 obręb Grabik nie znajdują się w wykazie obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków na terenie gminy Gaworzyce. W związku z tym teren objęty inwestycją nie podlega 
ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.). 
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3.6. Obszary terenu górniczego 
 Planowana Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem szkód górniczych. 

3.7. Charakterystyka energetyczna obiektu 
Ww. charakterystyka dla nowoprojektowanego obiektu tj. kontenerowego budynku 

pompowni nie jest wymagana przepis art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290, z późniejszymi zmianami).  
Nie wymaga się sporządzania świadectw dla budynków: przemysłowych i gospodarczych o 
zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2 * rok); wolnostojących o powierzchni 
użytkowej poniżej 50 m2. 
 

3.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
a) Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków 
1. obór wody dla potrzeb SUW zaopatrzenia miejscowosci z ujęcia wody Wierzchowice odbywa 

się na podstawie obowiązującego pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Starostę 
Polkowickiego w ilości: 

•   
Qmaxh = 50m3/h  przy depresji s=3,3m 

Qśrd = 100m3/d    

Qmaxd = 150m3/d  

Stan prawny ujęcia uregulowany jest następującymi decyzjami: 
Pozwolenie wodnoprawne -Decyzja Starosty Powiatu Polkowickiego nr SR. 6223-41/10 z dnia 21 
stycznia 2011r 

2. Zasilanie sieci wewnętrznej wodociągowej dla potrzeb eksploatacji stacji będzie w ilości 
Q=1,0m3/h  

 Zasilanie sieci wodociągowej – miejscowośc Grabik w ilości  
Qśrd=37,10m3/d , 

Qmaxd=45,90m3.d , 

Qmaxh=4,59 m3/h 

Minimalne ciśnienie dla mieszkańców p=0.2MPa 

i jakości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2015 poz. 1989. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych  
3. Ścieki przemysłowe z projektowanego pomieszczenia chlorowni na podchloryn sodu 

odprowadzane będą do bezodpływowego, szczelnego zbiornika neutralizacyjnego. Ścieki 
mogą pojawić się tylko sporadycznie w przypadku awarii urządzeń dozujących lub rozlań 
podchlorynu sodu spowodowanych przez obsługę. Ścieki te po neutralizacji odpompowywane 
będą i odwożone przez do uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub unieszkodliwiania 
przez jednostki transportu posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania ściekami. 
 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z 
podaniem ich rodzaju i zasięgu rozprzestrzeniania się 

 
Nie dotyczy 
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c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

W trakcie budowy obiektu powstaną odpady z materiałów budowlanych.  
Z produkcji wody nie będą powstawać odpady. 
Wszystkie rodzaje odpadów z terenu ujęcia i SUW w Wierzchowicach  będą odwożone do 

uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu 
posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 
W trakcie budowy obiektu powstaną: 

• odpady materiałów budowlanych i elementy budowlane: 
4. kod 17 01 01 odpady betonu; nie jest to odpad niebezpieczny. Zostanie po 

zakończeniu budowy odwieziony do uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub 
unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadające stosowne decyzje w 
zakresie gospodarowania odpadami.. 

5. kod 17 02 03 tworzywa sztuczne; nie są to odpady niebezpieczne. Zostaną po 
zakończeniu budowy odwiezione do uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub 
unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadające stosowne decyzje w 
zakresie gospodarowania odpadami. 

• gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04. 
Powstałe odpady nie stanowią zagrożenia dla środowiska w przypadku właściwego wtórnego 
wykorzystania i składowania. 
W trakcie eksploatacji ujęcia wody nie powstaną odpady. 

Wszystkie rodzaje odpadów z terenu SUW w Wierzchowicach będą odwożone do 
uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu 
posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 

 
d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań a także promieniowania w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 
podaniem odpowiednich czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

 
Praca obiektów Pompowni wody  w Korytowie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm 

hałasu. Urządzenia technologiczne będące źródłem hałasu i drgań, jak: pompy sieciowe, pompy 
membranowe chemikaliów, posadowione będą w budynku pompowni. 
Ponadto, zastosowane w SUW urządzenia techniczne oraz sposoby ich posadowienia jak i 
zastosowane zabezpieczenia przed nadmierną emisją dźwięku pozwalają stwierdzić, że wszystkie 
unormowania obowiązujące w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami będą 
spełnione. 
Oddziaływanie Inwestycji na stan akustyki w czasie budowy trwa stosunkowo krótko i występuje w 
ograniczonym zakresie, nie wnosząc zmian w środowisku w odniesieniu do stanu istniejącego. 
Należy się liczyć z nieznacznym wzrostem podwyższonego poziomu hałasu w środowisku podczas: 

- zwiększonego ruchu pojazdów dowożących niezbędne urządzenia i materiały; 

- wytwarzania nieustalonego hałasu w wyniku stosowania sprzętu mechanicznego (np. 

koparki) 

Hałas w fazie budowy będzie krótkotrwały i przemijający. 

Nie przewiduje się wzrostu emisji hałasu w stosunku do istniejącego. 
Rodzaj zastosowanych urządzeń i ich zasięg oddziaływania nie spowoduje emisji 

promieniowania w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 
 

e) Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne. 

 
 Działka 91, na której zlokalizowano pompownię  wraz z obiektami towarzyszącymi 
stanowi teren zagospodarowany zielenią w postaci drzew i niskiej zieleni . Realizacja inwestycji nie 
wymaga wycinki drzew. 
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W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty przyrody 
podlegające ochronie obszarowej, gatunkowej i indywidualnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015, poz. 1651). Z uwagi na charakter 
przedsięwzięcia, jego zakres i skalę oraz położenie poza obszarami objętymi ochroną, przedsięwzięcie 
nie będzie niekorzystnie oddziaływać na te obszary. W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie 
występują obszary Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000, jak również integralność i spójność sieci Natura 2000. 

W procesie ujmowania wody oraz technologicznym Stacji Uzdatniania Wody nie wystąpi 
emisja substancji negatywnie oddziaływających na środowisko a w szczególności na glebę, wody 
gruntowe i powierzchniowe, które wymagałyby specjalnych rozwiązań ochronnych.  

Oddziaływanie bezpośrednie na środowisko ujawni się jedynie w fazie realizacji 
przedsięwzięcia. Zasięg oddziaływania nie przekroczy granicy działki objętej inwestycją, przy czym 
oddziaływanie na powierzchnię terenu w fazie realizacji należy zaliczyć do krótkotrwałych. 
 W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego 
przypowierzchniowego przewiduje się poprzez prowadzenie robót w pełni sprawnym, 
zabezpieczonym przed przeciekami z układów napędowych i jezdnych maszyn budowlanych i 
pojazdów transportowych. 

W celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko wszystkie maszyny budowlane i 
pojazdy mechaniczne muszą być sprawne technicznie. Należy dbać o właściwą eksploatację i 
konserwację maszyn budowlanych i środków transportu, aby zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i wód 
płynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych spowodowane 
awarią sprzętu budowlanego, samochodów, itp. natychmiast będą usuwane. 

W zakresie ochrony środowiska planowana budowa nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami. 
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3.9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko 
efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 
ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy 
dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, 
kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe. 

3.9.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, 
wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia.  

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na ogrzewanie i wentylację nowoprojektowanego obiektu 
stacji uzdatniania wody   – 2790MJ 

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na ciepłą wodę – 2,2kW 
Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na chłodzenie  –  

3.9.2. Dostępne nośniki energii. 
 Dostępnymi źródłami zasilania w energię jest sieć elektryczna . 
 

3.9.3. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych. 

3.9.3.1. Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej 
Projektowane wg.   

3.9.3.2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej 
Nie dotyczy 
 

3.9.3.3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
Nie dotyczy 
 

3.9.3.4. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
Nie dotyczy 
 

3.9.3.5. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla 
wybranych systemów zaopatrzenia w energię  

Nie dotyczy 

3.10. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu 
zaopatrzenia w energię. 

Nie dotyczy 
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4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SUW WIERZCHOWICE 

4.1. OPIS TECHNICZNY – część architektoniczna 
 

4.1.1. Przedmiot Inwestycji 
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku 

technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowicach. Działka nr 204/8 przeznaczona pod 
inwestycję wymaga zagospodarowania zgodnie z planowaną przebudową budynku oraz jego 
infrastruktury technologicznej. 

Projekt uwzględnia wytyczne Decyzji lokalizacyjnej  
 

4.1.2. Przeznaczenie obiektu 
 

W istniejącym budynku, po przebudowie, znajdować się będą dwa pomieszczenia 
technologiczne, każde z oddzielnym wejściem z zewnątrz. 

Projektowana stacja jest bezobsługowa. 
 

4.1.3. Opis stanu istniejącego budynku 
 

Przedmiotowy budynek posiada zwartą formę niewielkiego prostopadłościanu przekrytego 
stropodachem płaskim. 
Wnętrze budynku składa się z dwóch pomieszczeń połączonych drzwiami. Budynek posiada jedno 
wejście oraz jedno okno. 
 
Ocena techniczna stanu budynku w części konstrukcyjnej. 
 

4.1.4. Opis rozwiązań projektowych 
 
 W budynku zaprojektowano dwa odrębne pomieszczenia technologiczne poprzez 
zamurowanie wewnętrznego otworu drzwiowego w ścianie działowej oraz wykonanie nowego 
przebicia w ścianie zewnętrznej południowej na drugie drzwi wejściowe. Powiększeniu będzie też 
podlegał istniejący otwór drzwiowy w ścianie zewnętrznej wschodniej. 

Istniejące okno, ze względu na dobry stan techniczny, pozostaje bez zmian. 
Nad istniejącym stropodachem wykonać nowe warstwy dociepleniowe wg opisu na rysunku. 

Stropodach kryty papą termozgrzewalną na warstwach podkładowych. 
 

Wykończenie zewnętrzne 
Zaprojektowano docieplenie budynku styropianem gr. 10 cm (użyć styropianu typu M 

odmiany 30) oraz wykończenie ścian cienko powłokowym tynkiem akrylowym lub mineralnym na 
podkładzie tynkarskim i podłożu klejowym z zatopioną siatką z włókna szklanego. 

Cokół wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym, zastosować styropian 
ekstrudowany. 

Wokół budynku wykonać opaskę odwadniającą z kostki brukowej. 
Obróbki blacharskie i parapety (okapniki) okienne wykonać z blachy cynkowo-tytanowej 

powlekanej w kolorze grafitowym. Obróbki blacharskie ścianek kierunkowych, rynny i rury spustowe 
z blachy cynkowo – tytanowej. 
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Wykończenie wewnętrzne 

Ściany w obu pomieszczeniach wyłożyć do wys. 2,20 m płytkami glazurowanymi, łatwo 
zmywalnymi, posadzkę – płytkami gresowymi. W pomieszczeniu chlorowni zastosować płytki 
chemoodporne.  
 
Wentylacja 
Wentylację grawitacyjną wyprowadzić kanałem stalowym ponad dach i zakończyć kominkiem 
wentylacyjnym. Dodatkowa wentylacja wg projektu branżowego. 
 

4.1.5. Charakterystyczne parametry 
 
Powierzchnia zabudowy      42,30 m2 
Powierzchnia użytkowa       28,16 m2 
Kubatura                              160,00 m3 
 
Lp. Nazwa 

pomieszczenia 
posadzka powierzchnia (m2) 

1 Pompownia płytki gresowe 14,08 
2 Chlorownia płytki chemoodporne 14,08 

RAZEM  28,16 
 

4.1.6. Zestawienie stolarki 
Drzwi 

oznaczenie wymiary w cm opis sztuk 
Dz 130 x 210 zewnętrzne wejściowe, dwuskrzydłowe, pełne, prawe 2 

 
Uwaga:  

• wymiary wszystkich drzwi zebrać przed zamówieniem powykonawczo po wykonaniu 
otworów 

4.1.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.1.7.1. Dane ewidencyjne 

 
1. OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody i pompownia wody w m. Wierzchowice 
2. ADRES:  Wierzchowice, działka wg. ewidencji nr 204/8 
3. INWESTOR: Gmina Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce 
4. PROJEKTANT: mgr inż. arch. Alicja Opolska 

 

4.1.7.2. Zakres robót 
 

Projektowana inwestycja przewiduje przebudowę istniejącego budynku technologicznego 
stacji uzdatniania wody. W zakres robót wchodzi wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie 
zewnętrznej, powiększenie istniejącego otworu drzwiowego, ocieplenie ścian metodą „lekką-mokrą” z 
użyciem styropianu, wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie istniejącego stropu. 
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4.1.7.3. Istniejące obiekty budowlane 
 

Na działce znajduje się budynek, który wchodzi w zakres niniejszego opracowania oraz 
urządzenia technologiczne które również będą podlegały modernizacji. 

 

4.1.8. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Nie występują. 

 

4.1.8.1. Zagrożenia przewidywane podczas realizacji robót 
budowlanych 

 
Podczas realizacji robót budowlanych nie przewiduje się szczególnych zagrożeń pod 

warunkiem przestrzegania podstawowych przepisów BHP. 
 

4.1.8.2. Instruktaż pracowników 
 

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem i kierownictwem osób z odpowiednimi 
uprawnieniami, poprzez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniach, wyposażone we 
właściwy sprzęt i ekwipunek. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 
warunków BHP. Wszyscy pracownicy na placu budowy winni zostać przeszkoleni na temat 
przestrzegania warunków BHP oraz poinformowani przez kierownika budowy o zakresie i sposobie 
realizacji całości inwestycji. 

 

4.1.8.3. Zapobieganie niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych 

Na terenie przebudowy ani w jej sąsiedztwie nie występują strefy szczególnego zagrożenia. 
Bezpieczeństwo zapewni przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz warunków BHP. Prace 

winny być prowadzone pod odpowiednim nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia tego typu 
robót. 
 

4.1.9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Ze względu na specyfikę projektowanych robót budowlanych projekt, godnie z art. 20, ust. 1, 
pkt 1b ustawy Prawo Budowlane, nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

4.1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
 
• Przebudowywany budynek technologiczny SUW Wierzchowice nie wymaga uzgodnienia pod 

względem p.poż: 
 

• budynek o wys. poniżej 12,0 m. 
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• w budynku nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w 
grupach powyżej 50 osób  
• powierzchnia użytkowa obiektu poniżej 1000 m2 
• nie występuje zagrożenie wybuchem 

 
• Ściany wewnętrzne wydzielające pomieszczenia: 
 
• istniejące ściany z cegły pełnej 12 cm, murowane na pełne spoiny, obustronnie tynk 
cementowo – wapienny, klasa odporności ogniowej 2 godz. /NRO 

 
• Przejścia instalacyjne przez ściany uszczelnić masą silikonową DURASIL B1 

 
• Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 

4.1.11. Informacja dotycząca odstępstw od projektu 

 
Realizację zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową. W przypadku wątpliwości kontaktować się z projektantem. 
 

Dopuszcza się nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem, w zakresie:  

- zmian dotyczących wewnętrznych wymiarów obiektu w zakresie (+/-) 10,0 cm, 
- zmian materiałowych elementów budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych o 

takich samych parametrach, 
- zmian materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych 

wewnętrznych pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów i posiadania 
odpowiednich atestów, 

- zmiany umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi z zachowaniem 
norm użytkowych, 

- zastosowania innych urządzeń wyposażenia technicznego budynku pod warunkiem 
spełnienia przepisów technicznych warunkujących odbiór budynku, 

- zmiany rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i 
parametrów oraz posiadania atestów. 

 
 

OPRACOWAŁA: 
Arch. mgr inż. Alicja Oploska 
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4.2. CZĘŚĆ INSTALACYJNA- ujęcie wody i SUW Wierzchowice 

 

4.2.1.  Ogólna charakterystyka stacji wodociągowej w Wierzchowicach. 
 Stacja uzdatniania wody w Wierzchowicach pełni rolę wodociągu gminnego zaopatrującego 
mieszkańców wsi w wodę pitno - gospodarczą. 
 W skład wodociągu Wierzchowice wchodzi: ujęcie wody podziemnej w postaci 2 studni oraz  
stacja uzdatniania wody składająca się z układu dezynfekcji podchlorynem sodu oraz układu 
dystrybucji wody w postaci pompy wirowej poziomej. 
 Wodociąg korzysta z wody podziemnej czerpanej za pomocą 2 studni wierconych z utworów 
czwartorzędowych o zatwierdzonych zasobach -studnia Nr2 Q=53 m3/h przy depresji 3,3m. Pod 
względem jakościowym woda surowa charakteryzuje się dobrymi parametrami fizyczno-chemicznymi 
, w związku z czym nie jest poddawana uzdatnianiu. 
 Jedynym stosowanym procesem jest proces dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodu 
za pomocą chloratora C-53.  
  Stan techniczny obiektów i urządzeń jest niezadowalający . 
 

4.2.2.  Ogólne założenia przebudowy SUW. 
 

Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców w wymienionych miejscowościach, zabezpieczając 

potrzeby bytowo-gospodarcze i ppoż, 

Charakterystyczne rozbiory na potrzeby bytowo-gospodarcze dla zasilanych miejscowości: 

Qśrd=169.9m3/d , 

Qmaxd=210m3/d , 

Qmaxh=21.9m3/h 

Minimalne ciśnienie dla mieszkańców p=0.2MPa 

 

§ Zabezpieczenie potrzeb ppoż. : 

Qpoż=10dm3/s=36m3/h 

Minimalne ciśnienie na hydrancie p=0.2MPa 

 

 

Wodociąg zasilany będzie w wodę z dwóch studni wierconych znajdujących się we wsi 

Wierzchowice. Według informacji Inwestora (Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach) woda 

surowa nie wymaga uzdatniania , spełnia wymagania stosownego Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

dotyczącego jakości wody do picia. 

Ze względu na różnice wysokości w rejonie wodociągu (ok.46.m), koniecznym jest podział sieci 

wodociągowej na dwie strefy ciśnienia, w taki sposób by w żadnej strefie nie przekroczyć ciśnienia 

dopuszczalnego – 6 bar. 

Przewiduje się podział na następujące strefy ciśnienia : 
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1) wsie Wierzchowice, Korytów, Śrem zasilane z pompowni w Wierzchowicach zlokalizowanej 

na działce 204/8 , obok istniejących zbiorników wody czystej, 

2) wieś Grabik , zasilana z pompowni zlokalizowanej na działce nr 91 we wsi Korytów.- 

(Zadanie  

Pompownia Wierzchowice zlokalizowana będzie w istniejącym budynku pompowni (rzędna terenu 

~139.5 m.n.p.m.) 

Projektowane parametry pomp sieciowych : Q= 41,5m3/h H=45m s.w.  

Obok zaprojektowany będzie zbiornik retencyjny o poj. V=75m3 (stal nierdzewna). 

Istniejące zbiorniki ze względu na stan techniczny zostaną zlikwidowane. 

Przyjęte rozwiązanie techniczne przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania w 
Wierzchowicach obejmuje: 

- renowację i oczyszczenie studni ujęciowych  
- przebudowę obudów studni z wyposażeniem -zmiana materiałowa na obudowy kompaktowe   
- budowę stalowego zbiornika wody czystej o pojemności 75 m3 wraz z uzbrojeniem 
- budowę rurociągów i kanałów  technologicznych międzyobiektowych, 
- budowę kabli zasilających i sterujących urządzenia i obiekty 
- budowę neutralizatora ścieków z chlorowni 
- wymianę pomp sieciowych i chloratora 
- wymianę instalacji wewnętrznych 

4.2.3. Podstawa wymiarowania stacji  
- Dane do wymiarowania układu technologicznego i hydraulicznego Stacji Uzdatniania Wody 

(SUW) określone zostały przez Inwestora. 
- dla układu technologicznego QSUW = 50 m3/h 
- dla pompowni sieciowej Qmax h = 45,0 m3/h i H = 45m sł. H2O 

4.2.4. Zapotrzebowanie na cele p.poż. 
- Zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02864 z dnia 24 grudnia 1997r. zapotrzebowanie wody 

na cele pożarowe dla mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 5000 
wynosi 10 dm3/s = 36 m3/h lub minimalny zapas wody na cele pożarowe w zbiorniku 
wyrównawczym powinien wynosić 100 m3. 

- Wydajność stacji uzdatniania wody (wodociągu) pokrywa w pełni zapotrzebowanie na cele 
p.poż. Na terenie nowo 75m3. 

4.2.5.  Renowacja studni ujęciowych. 
W ramach modernizacji stacji uzdatniania projektuje się renowację istniejących studni nr 1  

i nr 2 . 

Na proces regeneracji studni, standardowo wykonywane są następujące etapy:  

• inspekcja kamerą rewizyjną TV-DVD wraz z oceną stopnia kolmatacji filtra, 

• pomiar głębokości studni (dla określenia wielkości zasypu w rurze szlamowej), 

• wyjściowe pompowanie badawcze: Q 1,2,3, = f(s1, s2, s3), 

• wstępne mechaniczne czyszczenie całej kolumny studziennej,  

• hydrauliczne czyszczenie kolumny studziennej oraz usuwanie zasypu z rury szlamowej, 

• dekolmatacja filtra studni modułem ultradźwiękowym,  

• kilkukrotna regeneracja filtra studni głowicami cyrkulacyjnymi - do sklarowanej wody, 
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• końcowe pompowanie oczyszczająco - badawcze Q 1,2,3,…,n = f(s1, s2, s3,…,sn), 

• inspekcja kamerą rewizyjną TV-DVD - dla wizualnej oceny wykonanych robót. 

• raport regeneracji studni … 

4.2.5.1. OPIS METODY 

4.2.5.1.1.  Inspekcja kamerą rewizyjną studni. 

Po usunięciu agregatu pompowego ze studni, wykonuje się analizę profilu wiercenia studni, 
a następnie - kamerą rewizyjną jej inspekcję, dostarczającą informacji n.t.: drożności kolumny studni, 
ewentualnych zatorów utopionym sprzętem oraz ocen – stanu technicznego kolumny studziennej, 
filtra (jego stopnia kolmatacji mechanicznej, chemicznej lub biologicznej), jak i zasypu rury 
szlamowej. 

Kolmatacja mechaniczna drobnymi frakcjami piasku filtra, wymaga innych zabiegów 
regeneracyjnych od kolmatacji chemicznej lub biologicznej. Właściwy ich dobór, wpływa na 
skuteczność czyszczenia, tj. uzyskanych efektów - wzrost wydajności, jak i długości okresu między 
kolejnymi zabiegami regeneracyjnymi. 

4.2.5.1.2.  Wyjściowe pompowanie badawcze 

Wykonywane jest standardowo, dla określenia Q1,2,3,…,n = f(s1, s2, s3,…, sn) rzeczywistych 
parametrów hydraulicznych regenerowanej studni, dla późniejszego wyznaczenia efektów 
wykonywanej regeneracji. 

4.2.5.1.3.  Czyszczenie mechaniczno-hydrauliczne 
kolumny studziennej 

Wykonywane jest z zastosowaniem odpowiednich głowic, dla wstępnego oczyszczenia z 
osadów całej kolumny studziennej oraz hydraulicznego usunięcia zasypu z rury szlamowej. 

4.2.5.1.4.  Dekolmatacja strefy filtra modułem 
ultradźwiękowym 

Ultradźwięki, tzn. fale dźwiękowe o częstotliwości 20.0-100.0 MHz wywołują ciekawe efekty 
fizyczne wykorzystywane z powodzeniem od wielu lat, tak w przemyśle, jak i medycynie, np. 
ultrasonografia, USG, rozbijanie kamieni nerkowych, itp.  

Energia wytwarzana przez przetworniki modułu ultradźwiękowego, przenika przez rurę 
kolumny studziennej i dociera do zakolmatowanej obsypki filtracyjnej, obejmując skutecznym 
działaniem rozluźniającym zasięg o promieniu (~R-1.0 m), niedostępny dla, np. metody chemicznej 
i standardowej regeneracji studni. Następuje również, całkowite zniszczenie bakterii, glonów, błony 
biologicznej, stanowiącej pożywkę i osłonę dla bakterii, trudnych do likwidacji, nawet znacznymi 
dawkami podchlorynu sodu ( NaOCl ). 

4.2.5.1.5. Sektorowa regeneracja filtra studni głowicami 
cyrkulacyjnymi 

Po rozluźnieniu związków kolmatacji chemicznej filtra modułem ultradźwiękowym, następuje 
kolejny etap czyszczenia polegający na - hydraulicznym usuwaniu rozkolmatowanych osadów, za 
pomocą agregatów pompowych wyposażonych w specjalnej konstrukcji (1-no lub 2-u stopniowe) 
głowice cyrkulacyjne - udrażniając cały obszar filtra oraz przyfiltrowy studni głębinowej. Metoda ta, 
przywraca również wydajność studni wyłączonych z eksploatacji, bez konieczności ich likwidacji oraz 
wiercenia nowych, oczywiście pod warunkiem braku fizycznego uszkodzenia filtra. 
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Ponadto w/w głowice, wykorzystywane są również do właściwego doczyszczania filtra po 
odwierceniu studni. Działanie cyrkulacyjne obiegu wody, usuwa pozostałości płuczki wiertniczej, jak 
również następuje odpowiednie i wymagane zagęszczenie oraz stratyfikacja ziaren obsypki, co jest 
podstawowym warunkiem, wieloletniej i  bezawaryjnej pracy studni. Niewłaściwe doczyszczenie filtra 
z organicznej płuczki wiertniczej, powoduje niejednokrotnie rozwój bakterii, bardzo trudnych do 
likwidacji. 

W przypadku kolmatacji mechanicznej, zastosowanie głowic cyrkulacyjnych, oczyszcza strefę filtra z 
drobnych frakcji - udrażniając ją, co w efekcie powoduje zmniejszenie prędkości dopływu Fale 
ultradźwiękowe w połączeniu z sektorową metodą cyrkulacji wody, są najbardziej skutecznym 
i dającym najlepsze rezultaty - bezreagentowym sposobem regeneracji studni (bez dozowania środków 
chemicznych, zwykle zakwaszających). Oczyszczanie filtra, wykonywane jest do uzyskania 
sklarowanej wody na wypływie, co świadczy o właściwym usunięciu związków kolmatacyjnych z 
filtra studni. 

 

4.2.5.1.6.  Inspekcja kamerą rewizyjną studni po 
regeneracji 

Dla wizualnej oceny wykonanych robót, standardowo wykonywana jest inspekcja kamerą 
rewizyjną. Daje ona pogląd użytkownikowi o jakości wykonanego zabiegu regeneracyjnego. 

4.2.6. Ujęcie wody 

Istniejące ujęcie wody , składa się obecnie z 2 otworów studziennych Nr 1 i Nr 2 ujmujących 
warstwę wodonośną czwartorzędowego piętra wodonośnego.  

Studnia Nr 1 odwiercona została w roku 1962r o głębokości 21m. Studnia Nr 2 odwiercona została 
w roku 1974r o głębokości 23m. Studnie oddalone są od siebie o 15,5m 

Zasoby eksploatacyjne studni Nr 1 wynoszą: 

     Qe= 18,0m3/h  przy depresji S = 1,3 m  

Obecnie studnia nie jest eksploatowana. 
Zasoby istniejącego  komunalnego ujęcia „Wierzchowice” zostały zatwierdzone  

w kat. „B” decyzją Urzędu  Wojewódzkiego w Legnicy w ilości  zgodnej z zasobami 
eksploatacyjnymi studni Nr 2: 

 
     Qe= 53m3/h  przy depresji S = 3,3 m  

 
W styczniu 2011 roku dla ujęcia komunalnego „Wierzchowice” zostało wydane pozwolenie 

wodno-prawne na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. Decyzja Starosty Powiatu Polkowickiego nr SR. 
6223-41/10 z dnia 21 stycznia 2011r. obejmujące  
- Pobór wody  w wysokości: 

Qmaxh = 50m3/h  przy depresji s=3,3m 

Qśrd = 100m3/d    

Qmaxd = 150m3/d  

Studnie eksploatowane będą przemiennie. 
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4.2.6.1. Studnia Nr1 
Konstrukcja 
Rura nadfiltrowa φ 8” długość 3,5m + nasada stalowa z zamkiem na głębokości 11,5m 
Filtr właściwy -część robocza , filtr szczelinowy , stalowy   8” długość 3,0m 
Podfiltrowa – rura stalowa  φ8”, długość 2,5m 
Obsypka żwirowa o granulacji φ 5-10mm 

    Qe= 18,0m3/h  przy depresji S = 1,3 m 

Ustabilizowane zwierciadło wody  138,35m npm 
 

4.2.6.2. Studnia Nr2 
Konstrukcja 
Rura nadfiltrowa AC φ 200/250mm długość 2,0m + nasada stalowa z zamkiem na głębokości 
13,0mppt 
Filtr właściwy -typ CS φ 20/250mm długość 5,0m 
Podfiltrowa –  AC φ 200/250mm długość 2,0m 
Obsypka żwirowa o granulacji φ 3-5mm 

    Qe= 53m3/h  przy depresji S = 3,3 m 

Ustabilizowane zwierciadło wody  137,63m npm 

4.2.7. Obudowy studni 

4.2.7.1. Uzbrojenie studni – istniejące 
W studni nr 1 i 2 zabudowano   : 

1. Wewnątrz obudów studni na rurze tłocznej znajdują się: 
• Wodomierz kątowy, 
• Klapa zwrotna  
• Zawór odcinający, 
• Obudowę wykonaną z kręgów żelbetonowych całkowicie zagłębionych w ziemi– Studnia . 

Fundament obudowy stanowi dwuwarstwowa płyta denna . Od góry obudowę zamyka płyta 
żelbetonowa z włazem stalowym, zejściowym o wymiarach 600 x 600 mm z zamontowaną z 
boku rurą wywiewną o średnicy 80 mm. 

• Głowicę stalową zamykającej od góry w studni kolumnę nadfiltrową  
• Pompy głębinowe  

Studnie eksploatowane  będą z wydajnością : 
▪ studnia S-1   Q = 18m3/h  
▪ studnia S-2   Q = 50m3/h 

 

4.2.7.2. Uzbrojenie studni - projektowane 

W ramach planowanej Inwestycji projektuje się wyposażyć studnię ujęciowe w nowe 
naziemne obudowy typu kompaktowego z ogrzewaniem. Zastosowane obudowy zapewnią dogodny 
dostęp do całości armatury z powierzchni terenu, bezpieczeństwo pracowników  
w czasie zapuszczania i wyjmowania pompy, utrzymanie czystości wewnątrz oraz uniemożliwia 
przedostawanie się wody opadowej i gruntowej do wewnątrz. 
Przed montażem obudowy naziemnej przewiduje się wykonanie następującego zakresu prac: 

• zdemontować płytę żelbetową przykrywającą wraz z włazami i kominkiem wentylacyjnym, 
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• zdemontować  istniejące obudowy do głębokości ok.0,45m pt, 
• zdemontować istniejącą armaturę oraz instalację technologiczną i głowicę, 
• przedłużyć rurę obsadową powyżej górnej krawędzi projektowanego fundamentu wraz z 

zabezpieczeniem jej od zewnątrz farbą antykorozyjną  
z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną, ( orientacyjnie o ok. 2,5m a następnie dopasować do 
montowanej obudowy. 

•  Pozostałe kręgi istniejącej obudowy zasypać piaskiem i zagęścić do wysokość posadowienia 
nowego fundamentu 
Projektuje się montaż obudowy typu kompaktowego, posadowionej na fundamencie 

wyniesionym nad teren ~25 cm. Dla montażu obudowy studni wykonany zostanie fundament – płyta 
żelbetowa z betonu C16/20 zbrojona dołem i górą siatką z prętów   8 co 20 cm ze stali AIIIN o 
wymiarach 1,40 m x 2,0 m i wysokości 0,25 m nad teren oraz ~0,40 m pod terenem oraz oparta na 
ścianach pozostałych 5 kręgów. Fundament poza obudową wyprofilowany zostanie ze spadkiem na 
zewnątrz, który umożliwiać będzie spływ wód deszczowych poza obudowę. 
Elementy obudowy studni: 

Fundament po obudowę  
6. podstawa obudowy - o wymiarach: długość 1,66 m, szerokość 1,10 m, grubość 0,10 m. 

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką z 
laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową stanowiącą 
ocieplenie podstawy; 

7. pokrywa obudowy - złożona z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) 
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona 
jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50 mm; 

8. wlot powietrza - wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany 
ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobną siatką 
uniemożliwiającą przedostawanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wlot 
stanowi jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy; 

9. kominek wentylacyjny - o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz 
obudowy wody deszczowej oraz owadów, kominek ocieplony jest wkładką poliuretanową; 

10. zawiasy wewnętrzne – pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych 
wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej 
otwierania. Zawiasy wykonane są z elementów metalowych ocynkowanych  
z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy 
wielokrotnym otwieraniu pokrywy; 

11. zamek pokrywy – zamontowany jest na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz zamek 
zabezpieczony jest kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem; 

12. uszczelka pokrywy – pokrywa spoczywa na podstawie opierając się na uszczelce 
zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około 20 mm od dolnej krawędzi. Takie 
rozwiązanie całkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w 
przypadkach gwałtownego obniżania się temperatury otoczenia < 0C; 

13. głowica studni głębinowej – z kołnierzem obrotowym u góry głowicy; 
14. manometr; 
15. wodomierz dn65 i dn100 (S1 i S2) 
16. odcinek rurociągu ocynkowany L=2D 
17. kolano hamburskie 90o dn65 i dn100 (S1 i S2); 
18. odcinek rurociągu ocynkowany z zaworem czerpalnym-. Zawór ten spełnia również rolę 

odpowietrzenia  
19. przepustnica  dn65 i dn100 (S1 i S2); 
20. zawór zwrotny bezkołnierzowy dwupłytkowy dn65 i dn100 (S1 i S2); 
21. wspornik kotwiący; 
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22. osłona otworu w podstawie obudowy – wprowadzana jest przez nią rura wodociągowa, 
przykrywająca łupki ocieplające podejście tej rury. Osłona wykona jest z blachy aluminiowej i 
składa się z dwóch łączonych ze sobą połówek; 

23. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego 
24. ;ocieplenie rury wodociągowej – wykonane z dwóch składających się łupin z pianki 

poliuretanowej o grubości 5-8 cm. Łupki te osłonięte są kilkoma warstwami folii 
polietylenowej co umożliwia ich montaż bezpośrednio w podłożu. Łupki montowane mogą 
być również od góry poprzez wsunięcie ich w otwór wykonany wcześniej w podstawie 
obudowy; 

25. wspornik pokrywy – służy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy 
wspornik jest w całości ocynkowany a jego płaszczyzna, na której opiera się pokrywa 
powleczona jest masą silikonową; 

26. urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania – pracuje wyłącznie w czasie, kiedy 
pompa głębinowa jest wyłączona. Wyłączenie pompy jest równoznaczne  
z brakiem przepływu wody, która stanowi główny i w pełni wystarczający czynnik 
utrzymujący temperaturę dodatnią wewnątrz obudowy studni nawet przy spadku temperatury 
zewnętrznej poniżej - 20 C. Ogrzewanie awaryjne włącza się i wyłącza automatycznie przy 
temperaturze pod pokrywą obudowy studni w przedziale od 0 C do + 4 C. 

27. W studniach zamontowane zostaną nowe pompy głębinowe o parametrach dostosowanych do 
wydajności danej studni oraz czujniki do pomiarów i urządzenia do zdalnego przekazywania 
parametrów pracy studni.  

 
Poniżej zdjęcie obudowy : 

 

 
 
 
 
W ramach projektu automatyki i sterowania przewidziano spełnienie następujących warunków: 

1. Studnie pracują przemiennie 
2. Sterowanie pracą pomp głębinowych w zależności od poziomu wody w zbiornikach wody czystej  
3. Zabezpieczenie pomp głębinowych przed suchobiegiem. 
4. Zliczanie czasu pracy pomp. 
5. Sygnalizacja otwarcia obudowy 
6. Układ sterowania zapewnia: 
7. W przypadku wystąpienia awarii jednej z pomp głębinowych system sterowania pracą stacji 

powinien zapewnić możliwość automatycznego przejęcia pracy przez kolejną pompę. 
8. Przekazywanie danych o poziomie lustra wody w studni do dyspozytorni SUW 
9. Możliwość włączania i wyłączania pomp głębinowych z dyspozytorni, 
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10. Pomiar i rejestrację ilości pobieranej wody, 

4.2.8. Dobór rurociągów wody surowej 
 
Woda surowa ze studni prowadzona będzie do budynku technologicznego jednym 

rurociągiem.  
 
 Wymagana wydajność ujęcia Quj. =50 m3/h  
  
Projektuje się nowe  rurociągi wody surowej o średnicy dn 150 z PE HD (de160), co pozwoli nam 
uzyskać prędkości przepływu na poziomie 
 
Dla Q=50m3/h   0,90m/s Obliczenia dla Q =50m3/h 
 
 

4.2.9. Dobór pomp głębinowych w studniach  
 

4.2.9.1. Studnia Nr2 
Obliczenia dla Q =50m3/h 
 

  
Straty 
liniowe+miejscowe Wydajność 

Ilość, szt 
[m] i Dh 

 

  Studnia-obudowa  

1
rura studzienna 
dn100+wodomierz 50 10 

0,61+0,03
6 0,946

 

3Zawór zwrotny dn 100 50 1   0,5 
4Przepustnica dn 100 50 1   0,004 
5Kolano 90o dn100 50 2 0,125 0,25 
6Dyfuzor 150/100 50 1   0,005 

  Razem obudowa       1,705  
Straty liniowe na odcinku studnie-SUW-zbiornik  

7

rurociąg przesyłowy dn 
150 studnia-budynek, 
Budynek zbiorniki 50 300 0,0044 1,33

 

    3,035 
      
 Zwierciadło dynamiczne -134,33 mnpm  
 Zwierciadło wody w zbiorniku wody czystej 144,20 mnpm  
 Geometryczna wysokość  10,0 m  
 Straty miejscowe   1,0 m  
    11,0 m  

 Straty linowe   3,035 m 
 

 Razem   14,035 m  
 
 
Do doboru pompy przyjęto Hp=15 m s.w. 

Projektuje się zastosować pompy o wydajności  
Q1=50m3/h i H=15 m s.w., N=3,0kW 
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Dobrano zatapialną pompę głębinową stosowaną do tłoczenia wody czystej.  Wszystkie 
elementy stalowe są wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co 
zapewnia dużą odporność na korozję. Pompa jest dopuszczona do tłoczenia wody pitnej. 

Pompa jest wyposażona w silnik MS4000 o mocy 3 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznym 
uszczelnieniem wału, łożyskiem promieniowym smarowanym wodą oraz membraną wyrównawczą. 

Używany jest silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa, który zapewnia 
stabilność mechaniczną i wysoką wydajność. Do użytku w temperaturze do 40°C. 

Silnik nie jest wyposażony w czujnik temperatury. Jeśli monitorowanie temperatury jest 
konieczne, można zamontować czujnik Pt1000. Do rozruchu silnika wykorzystuje się metodę 
rozruchu bezpośredniego (DOL 

b. płaszcz przyśpieszający 
Należy zwrócić uwagę na średnicę wewnętrzną rury płaszczowej studni. Minimalna prędkość 

opływu silnika głębinowego przez pompowaną wodę musi wynosić 0,2 m/s. Prędkość tę można 
wyliczyć z zależności: 
 
gdzie: 
Q – wydajność [m3/h] 
Ds – średnica studni [m] 
ds – średnica silnika [m] 

W przypadku gdy v < 0,2 m/s należy zastosować płaszcz przyspieszający 

 

4.2.9.2. Studnia Nr1Obliczenia dla Q =18m3/h 

  
Straty 
liniowe+miejscowe Wydajność 

Ilość, szt 
[m] i Dh 

 

  Studnia-obudowa  

1
rura studzienna 
dn65+wodomierz 18 10 

0,04+0,04
6 0,5

 

3Zawór zwrotny dn 65 18 1   0,5 
4Przepustnica dn 65 18 1   0,004 
5Kolano 90o dn65 18 2 0,125 0,25 
6Dyfuzor 150/65 18 1   0,005 

  Razem obudowa       1,30  
Straty liniowe na odcinku studnie-SUW-zbiornik  

7

rurociąg przesyłowy dn 
150 studnia-budynek, 
Budynek zbiorniki 18 300 0,0009 0,27

 

    1,57 
      
 Zwierciadło dynamiczne -137,05 mnpm  
 Zwierciadło wody w zbiorniku wody czystej 144,20 mnpm  
 Geometryczna wysokość  7,15 m  
 Straty miejscowe   1,0 m  
    8,15 m  

 Straty linowe   1,57 m 
 

 Razem   9,72 m  
 

 
Do doboru pompy przyjęto Hp=12 m s.w. 
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Projektuje się zastosować pompy o wydajności  
Q1=18m3/h i H=12 m s.w. 
Rp3"3X380-415/50 2,2 kW szt.1 
- pompa i silnik  - stal nierdzewna AISI 304 , Rp 3 ” , silnik MS 6000 ,  
b. płaszcz przyśpieszający 

Należy zwrócić uwagę na średnicę wewnętrzną rury płaszczowej studni. Minimalna prędkość 
opływu silnika głębinowego przez pompowaną wodę musi wynosić 0,2 m/s. Prędkość tę można 
wyliczyć z zależności: 
 
gdzie: 
Q – wydajność [m3/h] 
Ds – średnica studni [m] 
ds – średnica silnika [m] 

W przypadku gdy v < 0,2 m/s należy zastosować płaszcz przyspieszający 

4.2.10.  Zbiornik wodociągowy 
Dla magazynowania wody czystej projektuje się nowy zbiornik o pojemności czynnej 

V=75m3. 

Projektuje się zbiornik jednokomorowy okrągły, ze stali nierdzewnej AISI 304 element 
gotowy. Zbiornik posadowiony będzie na płycie żelbetowej na poziomie terenu.  

 
KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych atestowanych. Zbiornik składa się 
z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym 
dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu 
lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne: 
- na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, 
- w dolnej części płaszcza właz okrągły. 
Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne 
wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również 
wewnętrzne orurowanie. 
Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa i znajdują się 
w dnie zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. 
Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną. 
 

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny 
mineralnej o grubości g=100 mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian o 
grubości g=100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej 
ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy aluminiowej, ocynkowanej lakierowanej w 
wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewnej. 
Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH o nazwie handlowej „BRANTHO-
KORRUX”. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane są dwukrotnie uniwersalną farbą 
podkładową oraz lakierem asfaltowym. 
Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej lub innej, po 
uzgodnieniach z Zamawiającym. 
 

Parametry zbiornika 
Pojemność całkowita V [m3]   75m3 
Średnica nominalna DN [mm]   4500 
Średnica zewnętrzna (z izolacją) DN1 [mm]  4740 
Wysokość całkowita H [mm]   5040 
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Wysokość (przelew) h1 [mm]   4600 
Wysokość (tłoczenie) h2 [mm]   4700 
Wysokość płaszcza h3 [mm]   4800 

Orientacyjna masa zbiornika [kg]   6000 (6400 z izolacją) 
Zbiornik wody czystej zapewni zapas wody na cele wyrównania nierównomierności rozbiorów 

godzinowych,  
Pojemność zbiornika na cele wyrównywania nierównomierności godzinowej wyniesie: 
Vu = 20 % x Qmaxd = 0.20 x 160= ~30 m3  
Wydajność pompowni sieciowej i ujęcia zapewniają  wydajność wodociągu na cele p.poż.  
W związku z powyższym nie przewiduje się w zbiorniku pełnego zapasu wody na cele p.poż 

W zbiorniku przewidziano instalację elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody, sterujących 
pracą pomp oraz sygnalizujących charakterystyczne i awaryjne stany napełnienia zbiornika, takie jak: 

• sygnalizacja stanu awaryjnego  

• sygnalizacja stanu maksymalnego  
(blokada pracy stacji) 

• wyłączenie pomp głębinowych  

• załączenie pomp głębinowych  

• zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem  

Instalacja elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody ze starego zbiornika zostanie wpięta i 
zaadoptowana do pracy nowego układu technologicznego. 

Zbiornik wyposażony zostanie w króćce: dopływowe, poborowe, przelewowe i spustowe. 
Instalację technologiczną w zbiorniku wody czystej zaprojektowana zostanie rur i kształtek ze 
stali nierdzewnej 316L łączonych przez zgrzewanie. 

Rurociągi zewnętrzne zaprojektowano z PEHD odpowiednio: 

• zasilania    φ110 PE 

• odprowadzenia ( ssanie pomp)   φ160PE 

• przelewu  φ160PE 

• spustu  φ160PE 
Dopływ i odprowadzenia uzbrojone będą w armaturę odcinającą zlokalizowaną w ziemi.  

 

4.2.11. Zestaw pomp sieciowych 
 

Projektowana wydajność zestawu wynosi: 
Qmax=41,50 m3/h 

Wysokość podnoszenia: 
H= 45,0 m sł.H2O 

 
Dobrano zestaw z 3 pompami CRIE10-5z silnikami Ns = 3 kW, ze zintegrowanymi 

przemiennicami częstotliwości, napięcie nominalne U = 3 *380-415V, 50-60 Hz, rozruch pomp 
elektroniczny, kolektory  

tłoczny – 80 mm-  
ssawny – 150 mm-stal  DIN W.Nr 1.4571  

wykonanie - ruraż , podstawa - stal nierdzewna 1.4301/ 1.4571 , pompy CRIE 10  -  wszystkie 
części stykające się z medium  – stal nierdzewna – 1.4301, podstawa pompy, podstawa silnika – 
żeliwo z powłoką CCE, uszczelnienie wału - bezobsługowe uszczelnienie kasetowe HQQE 
/SIC/SIC/EPDM /. 
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Zestaw wyposażony jest w szafę sterowniczą Control MPC-E z zaawansowanym technicznie szafa 
rozłaczna z zestawem. 

Szafa sterownicza posiada wszystkie niezbędne podzespoły jak sterownik , wyłącznik główny, 
stycznik, moduły IO 351 i okablowanie. Szafa jest przystosowana do montażu wolnostojącego lub 
naściennego. Zestaw fabrycznie wyposażony jest w przetwornik ciśnienia / Danfoss - 4-20 mA / 
zabudowany na kolektorze tłocznym i wpięty do sterownika CU 352.  

Pompy w zestawie pracować będą w układzie automatycznej regulacji ciśnienia, przez płynną 
zmianę prędkości obrotowej silników, zasilanych napięciem z przemiennika częstotliwości. 
Przemiennik częstotliwości sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem sprzężonym z 
przetwornikiem ciśnienia zainstalowanym na rurociągu tłocznym zasilającym sieć wodociągową oraz 
przepływomierzem (alternatywnie wodomierzem sieciowym z impulsatorem). Przewiduje się 
sterowanie falownikami w zależności od ciśnienia w sieci wodociągowej oraz chwilowego rozbioru. 

4.2.12. Dezynfekcja wody 
Przewiduje się zaprojektowanie dezynfekcji wody za pomocą związków chloru – podchlorynu 

sodu. 
Przyjęto konieczność prowadzenia stałej dezynfekcji wody w czasie normalnej pracy stacji 

eksploatacji stacji oraz awaryjnie: na wypadek skażenia wody, po remontach urządzeń, wymianie 
złoża, awariach instalacji lub po ich wymianie.  

Przewiduje się chlorowanie wody roztworem podchlorynu sodowego o stężeniu handlowym 
14%. 

Handlowy podchloryn sodu produkowany jest zgodnie z normą BN-87/6013-53 i posiada 
stężenie ~14 % wolnego chloru. Podchloryn jest związkiem nietrwałym jego okres trwałości (o 
parametrach zgodnych z charakterystyką producenta tj 14,5%) wynosi 14 dni zimą i 7dni latem. Po 
tym okresie w roztworze handlowym sukcesywnie się zmniejsza zawartość wolnego chloru. Roztwór 
traci całkowicie własności odkażające po okresie 3÷4 miesięcy zimą a latem po okresie ~1 miesiąca. 
Do obliczeń przyjęto dezynfekcję wody roztworem handlowym NaClO i dawkę: 

D=1,0 mg Cl2/ dm3 
Ilość podawanego wolnego chloru wyniesie:  

0,5 g/m3 x 50 m3/h = 25g/h 
Dozowanie będzie za pomoca 3% roztworu  
W 1 dm3 roztworu 14% NaClO znajduje się 140 g wolnego chloru, stąd minimalna wydajność pompy 
dozującej wyniesie: 

qI = 25 : 140= 0,18dm3/h 
 

Do dezynfekcji służyć będą 2 zestawy składające się z pompy dozującej o następującej 
charakterystyce 
ü Q=6,0/h, p=16 bar 
ü W komplecie z pompą: 
ü 2 x przyłącza 4/6 
ü przewód tłoczny 4/6; 6mb; PE 
ü przewód ssący 4/6; 2mb; PVC 
ü Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 4/6 
ü Zbiornik 100 l PE 
ü Wanna ochronna dla zbiornika 100l PE 
ü Kabel sterujący 5 m do pomp dozujących 
ü Kabel sygnału alarm. z przekaźnika 
ü Lanca injekcyjna dozująca z zaworem dozującym i stopowym 

 
Praca pomp dozujących (chloratora) sprzężona będzie  z pracą pomp sieciowych- dozowanie na sieć 
oraz z praca pomp głębinowych– dozowanie na zbiornik (awaryjnie).  

Wpięcie dozowania (dozowania na zbiornik i sieć) będzie poprzez króciec kołnierzowy z 
przyłączem jednostronnie gwintowany dn15-1/2” (gwint wewnętrzny) –stal 1.4404 oraz lancę 
iniekcyjną z zaworem dozującym i odcinającym ½” . 
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Przechowywanie i magazynowanie dezynfektanta o zbyt dużych ilościach jest niecelowa. 
Chloratory zainstalowano w pomieszczeniu z wentylacją grawitacyjną o wymianie 2 w/h 

i mechaniczną zapewniającą min. 6-krotną wymianę powietrza. Pomieszczenie ma posadzkę z 

płytek chemoodpornych i zaopatrzone jest w zlew i zawór czerpalny ze złączką do węża. 

W celu ewentualnego przelewania podchlorynu do zbiorników roboczych na wyposażeniu 
chlorowni przewidziano pompę ręczną do chemikaliów. 

 

4.2.13. Pomiar ilości wody i ciśnienia 
Do pomiaru przepływu wody zastosowano wodomierze i przepływomierze elektromagnetyczne: 

1. Pomiar ilości wody surowej w studni realizowany będzie wodomierzem z impulsatorem NK 
DN 65 i DN100- studnia Nr 1 i Nr2,  
 

2. Pomiar ilości wody podawanej do sieci z pompowni realizowany będzie przepływomierzem 
elektromagnetycznym DN80, 

Na instalacji technologicznej w SUW przewidziano pomiar ciśnienia wody za pomocą 
manometrów typu M100/R/0-0,6/2,5/NP-1. Miejsca zainstalowania manometrów przedstawiono na 
schemacie technologicznym w części rysunkowej. 

− W studni głębinowej mierzony będzie ciągły pomiar poziomu wody w studni, 
hydrostatyczną sondą poziomu. 

− W zbiorniku wody czystej mierzony będzie ciągły pomiar poziomu wody 
hydrostatyczną sondą poziomu  

4.2.14. Armatura i rurociągi technologiczne 
Instalację technologiczną wewnątrz budynku SUW zaprojektowano z rur i kształtek ze stali 

nierdzewnej ASI 316 łączonych przez spawanie oraz połączenia kołnierzowe i gwintowane w 
miejscach montażu i wpięć armatury. Armaturę stanowią przepustnice  z dźwigniami ręcznymi oraz 
zawory kulowe. 

Przewody dozujące podchloryn sodu zaprojektowano z PVC-soft  (nieutwardzone PVC ze 
zbrojeniem wewnętrznym). 

 Ze względu na materiał rurociągów –stal nierdzewna, przewiduje się oznakowanie rurociągów 
wewnątrz budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzałek w odpowiednim kolorze 
wskazujących kierunek przepływu, rodzaj medium oraz jego nazwę np: 

Woda surowa:      kolor ciemno zielony, 

Woda uzdatniona     kolor niebieski ciemny 

Podchloryn sodu      kolor żółty 
 

4.2.15. Rurociągi międzyobiektowe 
 

Rurociągi międzyobiektowe prowadzące wodę zaprojektowano z rur i kształtek PE/PE TYTAN 
SDR17(PN10) łączonych przez zgrzewanie. 
Rury i kształtki muszą być zgodne z międzynarodową normą ISO4427, posiadać stosowną Aprobatę 

Techniczną i Atest Higieniczny PZH.  
Głębokość ułożenia rurociągów ~ 1,5 m pt w wykopie szerokoprzestrzennym oraz w pobliżu 

istniejących sieci wąskoprzestrzennym. 
• rurociąg zasilający zbiornik     – ø160PE – 10,0m 
• rurociąg ssawny ze zbiornika    – ø160PE –4,0m 
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• rurociąg wody surowej  ze studni nr1 i nr2  – ø160PE – 282,0m 
• rurociąg – woda do sieci    – ø160PE – 26,5m 
• spust i przelew ze zbiornika    – ø160PE – 5,5m 

Uzbrojenie  sieci stanowią zasuwy ziemne szt. 3 z obudową do zasuw .  
Na rurociągu ssącym de zbiornka wody czystej    φ150  szt. 1 
Na rurociągu tłocznym do zbiornika        φ100  szt. 1 
Na spuscie ze zbiornika wody czystej    φ150  szt. 1 
 

4.2.16. Kanalizacja zewnętrzna 
Z obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowicach odprowadzane będą  

• ścieki chemiczne z pomieszczenia chlorowni (odprowadzane awaryjnie) do bezodpływowego 
zbiornika – neutralizatora;  

• awaryjnie wody czyste przelewowe ze zbiornika wody czystej do kanalizacji sanitarnej 
Kanalizacja zewnętrzna odprowadza  

• spust i przelew ze zbiornika –   –ø160PVC – 12,0m 

• ścieki chemiczne do neutralizatora   – ø110PVC – 19,0m 

Łączna długość sieci kanalizacyjnych   l = 31,0m 
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PVC klasy S 

łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Przewody kanalizacyjne ułożone zostały na podsypce gr. 15 
cm, wyprofilowanym w celu uzyskania kąta podparcia 90o. Głębokość ułożenia kanałów i studni ~ 
1,0÷2,0 m pt. 

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych stanowią projektowane prefabrykowane studzienki 
tworzywowe Ø425 o łącznej ilości 3 szt. 
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4.2.17. Zestawienie materiałów do budowy sieci zewnętrznych 
 
RUROCIĄG ZE STUDNI UJĘCIOWYCH S1 I S2 (W1-W12),(W3-W11) 

1 
Kolano 90°, PE 
100, SDR 17  DN150/d160 3 PE W8,W9,W10 

2 Kolano 45°, PE 
100, SDR 17  DN150/d160 2 PE W4 

3 
trójnik 
równoprzelotowy DN150/d160 2 PE W3,W11 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17,PE100, L = 282,0 m     
RUROCIĄG ZASILAJĄCY ZBIORNIK (W17-W14) 

1 
Kolano 90°, PE 
100, SDR 17  DN150/d160 3 PE W15,W16 

2 

tuleja 
kołnierzowa PE 
+ kołnierz 
stalowy 

DN150/d160 

2 

PE/STAL 

W16-W17 

3 

zasuwa klinowa 
z obudową 
teleskopową i 
szkrzynką 
uliczną DN150 1 ŻEL W16-W17 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17,PE100, L = 10,0 m       
RUROCIAG SSĄCY ZE ZBIORNIKA (W18-W11) 

1 

tuleja 
kołnierzowa PE 
+ kołnierz 
stalowy 

DN150/d160 

2 

PE/STAL 

W18-W11 

2 

zasuwa klinowa 
z obudową 
teleskopową i 
szkrzynką 
uliczną DN150 1 ŻEL W18-W11 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17,PE100, L = 4,0 m       
RUROCIAG -WODA DO SIECI (W19-W20),(W21-W24) 

1 Kolano 90°, PE 
100, SDR 17  DN150/d160 1 PE W22 

2 Kolano 45°, PE 
100, SDR 17  DN150/d160 1 PE W23 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 
160 SDR17 PE100, L = 26,5 m      

SPUST I PRZELEW ZE ZBIORNIKA (S5-S2),(S8-S3) 

1 

tuleja 
kołnierzowa PE 
+ kołnierz 
stalowy 

DN150/d160 

10 

PE/STAL 

S6-S9 

2 

zasuwa klinowa 
z obudową 
teleskopową i 
szkrzynką 
uliczną DN150 1 ŻEL S6-S9 

3 

trójnik 
równoprzelotowy 
PE-SDR17 

DN150/d160 
1 PE S6 

4 
kolano 90° PE-
HD SDR17 DN150/d160 3 PE S7,S8,S11 
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5 
kolano 30° PE-
HD SDR17 DN150/d160 2 PE S9,S10 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 
160 SDR17 PE100, L = 5,5 m      

SPUST I PRZELEW ZE ZBIORNIKA (S1-S2) 

1 

studzienka z 
kinetą 
przelotową,  
ø315, DN160 
(komplet) 

ø315 1 PCV S2 

* Rura kielichowa PVC-U, φ 160   L = 12,0m 
ŚCIEKI CHEMICZNE DO NEUTRALIZATORA (S14-S12) 

1 

studzienka z 
kinetą 
przelotową 90°,  
ø315, DN110 
(komplet) 

ø315 1 PCV S11 

2 

studzienka z 
kinetą 
przelotową 45°,  
ø315, DN110 
(komplet) 

ø315 1 PCV S10 

* Rura kielichowa PVC-U, φ 110  L = 19,0 m 
KANALIZACJA  (S4-S1) 

1 

studzienka z 
kinetą 
przelotową,  
ø315, DN160 
(komplet) 

ø315 1 PCV S2 

* Rura kielichowa PVC-U, φ 160   L = 12,0 m 
 

4.2.18. Neutralizator ścieków z chlorowni 
Zaprojektowano neutralizator jako zbiornik cylindryczny z prefabrykowanej studni przykryty 

prefabrykowaną płytą żelbetową. Od zewnątrz zbiorniki należy obłożyć gliną plastyczną, a 
powierzchnie wewnętrzne zabezpieczyć masą epoksydową złożoną z EPIDIANU 505 oraz laminatu 
poliestrowo-szklanego alternatywnie preparat FAMOKSYD II, zawierający żywicę epoksydową 
i utwardzacz aminę alifatyczną. 

Posadowienie 
Poziom dna zbiornika  -2,66m. npm 
Poziom góry włazu   0,00=139,50 m. npm 
Poziom dna podłoża betonowego  -3,01=136,49 m npm 
Średnica wewnętrzna  φ 1500 
Objętość całkowita  2,65 m3 
Objętość użyteczna  1,50 m3 
Poziom terenu otaczającego 0,00=139,50m. npm. 
Ścieki w zbiorniku będą poddane neutralizacji, a następnie odwożone przez uprawniony 

transport na pobliską oczyszczalnię ścieków.  
Podchloryn sodu neutralizowany będzie tiosiarczanem sodu. Dawka tiosiarczanu sodu 

wynosi 3,5 kg na 1 kg Cl2, a podawana jest jako 30 % roztwór wodny. Roztwór 
poneutralizacyjny należy doprowadzić do pH 7,0. 

W tym celu należy dodać wapna hydratyzowanego w ilości 13,5 kg/1 kg Cl2.  
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4.3.  Uwagi końcowe. 

4.3.1.1.  Warunki BHP. 
 Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone  
z zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących ludzi.  
Przy robotach montażowych, transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, 
należy przestrzegać warunków zawartych w: 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie warunków  
i bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4.3.2.  Próby i odbiory. 
 Dla instalacji technologicznej należy przeprowadzić próby zgodnie z wymaganiami 
określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz normami odbiorowymi dla wodociągów 
PN-B-10725. 

4.3.3. Zestawienie urządzeń 
 

LP. NAZWA URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA,-STANDARD WYKONANIA ILOŚĆ 

1 
Obudowa studni typu 
kompaktowego studni Nr1 

Obudowa z wyposażeniem oraz ogrzewaniem, instalacja 
wewnątrz dn65, wodomierz z impulsatorem, rury studzienne -
stal nierdzewna - króćce dwukołnierzowe 2szt L=5,0m 1 

2 

Obudowa studni typu 
kompaktowego studni Nr2 
np.. SP17-2 

Obudowa z wyposażeniem oraz ogrzewaniem, instalacja 
wewnątrz dn100, wodomierz z impulsatorem, rury studzienne -
stal nierdzewna - króćce dwukołnierzowe 2szt L=5,0m 1 

3 
Pompa głębinowa -studnia 
Nr1 np. SP17-2 Q= 18m3/h, H=12m s.w., Ns = 2,2 kW , kabel  l =15 m 1 

4 
Pompa głębinowa -studnia 
Nr2 np. SP46-2 Q= 50m3/h, H=15m s.w., Ns = 3,0 kW , kabel  l =15 m 1 

    

Pompa jest wyposażona w silnik MS6000 o mocy 3,0 kW z 
odrzutnikiem piasku, mechanicznym uszczelnieniem wału, 
łożyskiem promieniowym smarowanym wodą oraz membraną 
wyrównawczą.   

    Pompa (s-1 i S-2)   

    
Wszystkie powierzchnie pompy mające kontakt z tłoczonymi 
cieczami są wykonane ze stali   

    nierdzewnej, co zapewnia odporność na korozję i zużycie.   

    Materiały:   

    à Pompa: Stal nierdzewna   

    à EN 1.4301   

    à AISI ASTM 304   

    à Wirnik: Stal nierdzewna   
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    à EN 1.4301   

    à AISI 304   

    à Silnik: Stal nierdzewna   

    à DIN W.-Nr. 1.4301   

    à AISI 304   

    

Elastomerowe części pompy są wykonane z NBR (kauczuk 
akrylonitrylo-butadienowy) zapewniającego wytrzymałość na 
zużycie i pozwalającego na rzadką konserwację.   

    
Pompa jest wyposażona w łożyska ośmiokątne z „kanałami 
piaskowymi” zmniejszającymi zużycie.    

    
Łącznik ssawny jest wyposażony w sito zapobiegające 
przedostawaniu się dużych cząstek do wnętrza pompy.   

    Silnik   

    

Stojan jest hermetycznie zamknięty w obudowie ze stali 
nierdzewnej, a uzwojenia są osadzone w polimerze. To 
zapewnia dużą stabilność mechaniczną, optymalne chłodzenie 
i ogranicza ryzyko zwarć w uzwojeniach.   

    

Powierzchnie uszczelnień wału są wykonane z ceramiki/węgla. 
Takie połączenie materiałów zapewnia dobrą odporność na 
suchobieg. Obudowa uszczelnienia z odrzutnikiem piasku 
tworzy uszczelnienie labiryntowe, które zapobiega podczas 
prawidłowej pracy presostat   

    
Silnik jest wyposażony w czujnik temperatury zawierający 
wykrywający   

    

temperaturę opornik NTC. Opornik jest wbudowany i znajduje 
się w pobliżu uzwojenia. Wartość temperatury jest 
przetwarzana na sygnał o wysokiej częstotliwości, który jest 
przesyłany przez kabel do odpowiedniego zabezpieczenia 
silnika, gdzie jest ponownie p   

    
Elektroniczne zabezpieczenie silnika  kontroluje podstawowe 
parametry sieci   

    
zasilającej, co umożliwia ochronę silnika podwodnego przed 
zakłóceniami zasilania.   

    
Minimalna prędkość opływu silnika głębinowego przez 
pompowaną wodę musi wynosić 0,2 m/s.   

  

Zestaw z 3 pompami np. CRIE10-5 lub CRIE-6 z silnikami Ns = 
3 kW, ze zintegrowanymi przemiennicami częstotliwości, 
napięcie nominalne U = 3 *380-415V, 50-60 Hz, rozruch pomp 
elektroniczny, kolektory ssanie dn150 , tłoczenie dn 80 mm- 
stal  DIN W.Nr 1.4571    

wykonanie - ruraż , podstawa - stal nierdzewna 1.4301/ 1.4571 
, pompy CRIE 10  -  wszystkie części stykające się  
z medium  – stal nierdzewna – 1.4301, podstawa pompy, 
podstawa silnika – żeliwo z powłoką CCE, uszczelnienie wału - 
bezobsługowe uszczelnienie kasetowe HQQE /SIC/SIC/EPDM 
/. 

5 

Zestaw pomp sieciowych  
wyposażony w moduł 

MODBUS 

Zestaw wyposażony jest w szafę sterowniczą Control MPC-E z 
zaawansowanym technicznie i przyjaznym dla użytkownika 
sterownikiem CU 352 / Grundfos /. 

1 kpl 
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Szafa sterownicza posiada wszystkie niezbędne podzespoły 
jak sterownik, wyłącznik główny, stycznik, moduły IO 351 i 
okablowanie. Szafa jest przystosowana do montażu 
wolnostojącego lub naściennego. Zestaw fabrycznie 
wyposażony jest w przetwornik ciśnienia 

1.Parametry 

Q=41,5m3/h 

H nom. =45m s.w. 

Ilość pomp w zestawie n=3szt 

Moc N=3x3,0kW 

2.Zestaw powinien posiadać atest PZH do kontaktu z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

i)     wszystkie pompy spełniające dyrektywę o energochłonności 
min. IE2 lub IE3, 

j)     wyrównywanie zużycia pomp poprzez sterowanie czasem 
ich pracy, 
a)  Sterownik powinien sterować pompownią według wpisanej 
charakterystyki  sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mieć możliwość 
opisania charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-
H8 dzięki czemu współpracując z  przepływomierzem 
(impulsowym lub analo 

b)    dodatkowy algorytm pracy to sterowanie: ze stałym 
ciśnieniem H=const., ciśnieniem proporcjonalnym. W 
przypadku awarii przetwornicy układ automatycznie przechodzi 
do sterowania kaskadowego.  

3. Konstrukcja zestawu  
k)      rurociąg ssący dn200, rurcociąg tłoczny dn150 
4. Armatura:  

m) zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim 
przemieszczeniu, wspomagane sprężyną, 

n)   przepustnice międzykołnierzowe PN16, 

o)   manometry kontrolne z czujnikiem ciśnienia  i 
przetwornikiem ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA), 

p)   zbiornik membranowy jako osprzęt 25l, Pn16 

q)   zabezpieczenie przed suchobiegiem  

Orurowanie ze stali nierdzewnej  AISI 316L 

Szafa sterowniczo-zasilająca: 
d)    wykonanie materiałowe szafy: metalowa, malowana 
proszkowo,  

e)     system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany 
w stopniu ochrony IP54 wg PN-92/E-08106;  

k)     szafa rozłączna z zestawem  
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Przepływomierz 
elektromagnetyczny DN80z legalizacją   

6     1 

Kompaktowa, membranowa pompa dozująca z napędem z 
regulacją prędkości 

(silnik krokowy) i inteligentnym elektronicznym układem 
sterującym zapewniającym minimalne zużycie energii.  
Długość każdego skoku tłoczenia zmienia się wg ustawionej 
wydajności, co w rezultacie zapewnia łagodny i ciągły 
przepływ. Zatrzaskowa płyta montażowa pozwala na montaż 
pompy w trzech różnych pozycjach. Kostka sterowania może 
być umieszczona z przodu, po p 

Elementy sterowania zabezpieczone są przezroczystą 
pokrywą. 
Głowica dozująca składa się z: 
- wytrzymałej, uniwersalnej i odpornej chemicznie membrany z 
PTFE. 
- Zaworów z podwójnymi kulkami zapewniającymi najwyższą 
dokładność. 
- Zaworu odpowietrzającego dla łatwego uruchomienia 
Tryby pracy: 
- Ręczny w ml/h, I/h lub gph. 
- Impulsowy w ml/impuls (z funkcją pamięci) 
- Analogowy 0/4-20 mA (tylko wersja AR). 
Inne cechy: 
- Wyświetlacz informacji serwisowych. 
- Funkcja blokowania przycisków. 
- Dodatkowe info na wyświetlaczu np. aktualny sygnał 
wejściowy mA 
- Liczniki całkowitej objętości dozowania (kasowalny), godzin 
pracy, itp. 
- Zapisywanie i wczytywanie ustawień użytkownika a także 
ponowne wczytywanie ustawień 
fabrycznych. 
Wejścia/ wyjścia sygnału: 
- Wejście impulsowe, analogowe 0/4-20 mA, zewnętrzne wył. 
(tylko wersja AR). 
- Wejście sygnału niskiego poziomu lub pusty zbiornik. 
- Dwa bezpotencjałowe wyjścia przekaźnika dla maks. 30 V 
AC/DC (konfigurowane, np. alarm, sygnał skoku, pompa 
dozuje, przekaźnik czasowy itp.) 
  
1. Parametry 
Q=6,0ml/h÷1,5l/h, p=16 bar 
N=0,022kW 
2. Osprzęt 
w komplecie z: 2x przyłącza 6/9; zawór stopowy; zawór 
dozujący; przewód tłoczny 4/6, 6mb, PE; przewód ssący 4/6, 2 
mb, PVC 
Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 4/6 
zbiornik 100l PE 
wanna ochronna dla zbiornika 100l PE 
kabel sterujący 5m do pomp dozujących 

7 

Pompa dozująca 
podchloryn sodu ze 
zbiornikiem oraz wanna 
ochronną  

kabel sygnału alarm. z przekaźnika 

2 
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Lanca iniekcyjna z zaworem dozującym i zaworem 
odcinającym 

8 

Zbiornik Stalowy V=75 m3 
zbiornik jednokomorowy 
okrągły, ze stali 
nierdzewnej AISI 304 
element gotowy z 
ociepleniem 

Pojemność całkowita V [m3]   75m3 
Średnica nominalna DN [mm]   4500 
Średnica zewnętrzna (z izolacją) DN1 [mm]  4740 
Wysokość całkowita H [mm]   5040 
Wysokość (przelew) h1 [mm]   4600 
Wysokość (tłoczenie) h2 [mm]   4700 
Wysokość płaszcza h3 [mm]   4800 
Orientacyjna masa zbiornika [kg]   6000 
(6400 z izolacją) 
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4.3.4. Zestawienie materiałów 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
ŚREDNICA 

NOM./ZEWN. (PVC) 
ILOŚĆ 
[SZT.] Materiał wykonania UWAGI 

ssanie pomp 

1 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy DN150 2 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg EN 1092 PN 10/16, − 
Długość zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, 
K1 ), − Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przepływu, − 
Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie łożyskowany dysk, − 
Uszczelnienie miękkie, na   

2 
Tuleja kołnierzowa PE-HD 
SDR17+ Kołnierz DN150 1     

5 kolano 900 zPE-HD DN150 2 PE-HD Sdr17   
Tłoczenie (od kolektora głównego - KRÓĆCA  WŁACZENIOWEGO W POMPOWNI) 

1 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy- ręczna DN80 2 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg EN 1092 PN 10/16, − 
Długość zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, 
K1 ), − Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przepływu, − 
Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie łożyskowany dysk, − 
Uszczelnienie miękkie, na   

2 Przepływomierz Promag 10D DN80 1     

3 
zawór zwrotny  - praca w 
dowolnym położeniu dn80 1 

zespół zamknięcia : grzybkowy o krótkim przemieszczeniu, 
wspomagany sprężyną, korpus epoksydowany, korpus - żeliwo 
szare, Tuleja -brąz, prowadnica -żeliwo szare, spężyna -stal 
nierdzewna ASI302, uszczelka EPDM, zwiercoadło żeliwo szare, 
trzpień -brąż   

4 Zawor wypływowy (kran) dn15 1 ASI316   

5 
Mufa gwint wewnętrzny -stal-
OC dn15-1/2" 1 ASI316   
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6 

Śrubunek króćce płaskie do 
przyspawania gwint 
zewnętrzny dn15-1/2" 1 ASI316   

7 

Końcówka do węża ze stali 
nierdzewnej, gwint 
zewnętrzny dn20-3/4" 1 ASI316   

8 kolano 900 ze st.nierdz. DN80 3 ASI316   
9 Redukcja z PE DN90-dn160 1 PE-HD Sdr17   

10 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. DN80 7 ASI316   

11 kolano 900 zPE-HD DN150 1 PE-HD Sdr17   

12 
zawór manometryczny Fig. 
528 trójdrogowy M20x1,5   1 

Ciśnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w temperaturze 120°C, 
Korpus: mosiądz., Materiał uszczelnienia: Teflon + EPDM   

13 

manometr przemysłowy 0-4 
bar, średnica 100mm, 
M20x1,5   1 

Wykonanie-standardowe ze sprężyną rurkową (Bourdona), Klasa 
dokładności-1, Przyłącze-stop miedzi, Element pomiarowy-stop 
miedzi (< 100 bar) stal CrNi (≥ 100 bar),Materiał obudowy-stal 
CrNi, Szyba-szkło przemysłowe, Temperatura medium-max. , 
+80°C, Tempera   

14 lanca dozujaca    
dn 

1/2"     
Tłoczenie woduy surowej do zbiornika wody czystej 

1 kolano 900 zPE-HD DN150 4 PE-HD Sdr17   

2 
Tuleja kołnierzowa PE-HD 
SDR17+ Kołnierz DN150 2     

3 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy- ręczna DN150 1 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg EN 1092 PN 10/16, − 
Długość zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, 
K1 ), − Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przepływu, − 
Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie łożyskowany dysk, − 
Uszczelnienie miękkie, na   

4 lanca dozujaca    
dn 

1/2"     
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ZESTAWIENIE RUR 
      mb     

Rury stalowe - stal nierdzewna ASI316L 
      mb     
4 Rura ze st. nierdz.88,9x2 DN80 3     
9 Rura ze st.nierdz.dz21,3x1,6 DN15 2     

Rury PE-HD Sdr17 

 Rura de160 dn150 12   
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4.4. Opis techniczny i obliczenia do projektu ogrzewania, wentylacji 
i instalacji wod.-kan.  

4.4.1. Podstawa opracowania 
- projekt architektoniczny i technologiczny dla Stacji Uzdatniania Wody, 
- norma PN-EN 12831 "Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego"oraz normy 
przynależne, 
- przepisy i normatywy dotyczące wentylacji i ogrzewania stacji uzdatniania wody. 

4.4.2. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje w budynku technologicznym i budynku 
magazynowym stacji uzdatniania wody.  

- ogrzewanie, 
- wentylacja grawitacyjna, 
- wentylacja mechaniczna, 
- instalacja osuszania 
- instalacje wod. – kan. 

4.4.3. Opis instalacji 

4.4.3.1. Ogrzewanie 

 Do ogrzewania pomieszczeń budynku technologicznego , dobrano konwektory elektryczne. 
Konwektory dostosowane są do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik wyposażony 
jest we wbudowany termoregulator, który gwarantuje płynną regulację temperatury i łatwość obsługi. 
Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki posiadają są w wykonaniu antybryzgowym. 
Posiadają również zabezpieczenie przeciwmrozowe.  

4.4.3.2. Wentylacja budynek technologiczny. 
W chlorowni zaprojektowano wentylację mechaniczną i naturalną. Ze względu na obecność 

w pomieszczeniu podchlorynu sodu wywiew powietrza zorganizowano z dołu i z góry pomieszczenia. 
Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylator kanałowy, zamontowany na kanale wentylacji 
grawitacyjnej na podstawie dachowej BI-ø160. Włączanie wentylatora jest zblokowane z otwieraniem 
drzwi do chlorowni, w ten sposób, że możliwe jest otwarcie drzwi dopiero po włączeniu wentylatora. 
Wentylator można również włączyć ręcznie - włączanie należy zlokalizować w pobliżu drzwi. 
Wentylacja mechaniczna zapewnia krotność 6 wymian na godzinę. Kratkę wywiewną należy umieścić 
tuż nad podłogą i pod stropem. W pomieszczeniu zorganizowano także wentylację naturalną o 
krotności wymiany powietrza 2 w/h, nawiew powietrza przez nawietrzak podokienny np. NP-150A, 
zamontowany w ścianie zewnętrznej, wywiew przez kanał wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej, na 
których zamontowano obrotową nasadę kominową wykonaną z blachy chromoniklowej np. Tulipan-
φ150,  przystosowaną do zabudowy na bloczku wentylacyjnym typu φ160. 
Pompownia wyposażona będzie w wentylację naturalną pobudzoną, która zapewnia 0,5 krotną 
wymianę powietrza na godzinę. Nawiew powietrza zorganizowano przez 1 nawietrznik podokienny 
np. typu NP-150A i okna wyposażone w opcję rozszczelnienia, wywiew wywiew przez 1 wywietrznik 
dachowy np. typ WLO-φ160 zamontowany na podstawie dachowej BIII-φ160. 

 

4.4.4. Ogrzewanie – obliczenia i dobór urządzeń 

Obliczenia strat ciepła wykonano wg  normy PN-EN 12831. 
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4.4.4.1.  Dobór grzejników 
Budynek technologiczny . 
 
 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Temperatura Straty ciepła Moc 
grzejnika 

Ilość 

- - °C W - Szt. 
1 Chlorownia 10 1093,5  1,50kW 1 
2 Pompownia 10 1093,5  1,50kW 2 

Σ =2187 W 
 

4.4.5. Wentylacja – obliczenia i dobór urządzeń 

4.4.5.1. Hala filtrów 

Kubatura    K = ~42,24 m3 
- wentylacja grawitacyjna 
krotność wymiany powietrza  n = 0,5 w/hm3/h 
Do wywiewu przyjęto 1 kratkę wywiewną 140x200mm 
ilość powietrza wentylującego L = 0,5 x 42,24= 21,12m3  
 

4.4.5.2. Chlorownia 

Kubatura    K = ~42,24 m3 
- wentylacja grawitacyjna 
krotność wymiany powietrza  n = 2 w/h 
ilość powietrza     L = 2 x 42,24 = 84,48m3/h 

 Do wywiewu dobrano obrotowa nasadę kominową Tulipan, wykonana z blachy 
chromoniklowej, przystosowaną do zabudowy na kanale kominowym typu φ160. Nawiew 
zorganizowano przez nawietrznik podokienny typ np. NP-150A. 
- wentylacja mechaniczna 
krotność wymiany powietrza  n = 6 w/h 
ilość powietrza do wentylacji  L = 6 x 25,0 = 150,0m3/h  
Do wywiewu powietrza dobrano  wentylator dachowy Dak-φ160. 
 Wentylator  o parametrach: 
- ilość powietrza  0-1500 m3/h 
- spręż    180 Pa 
- moc silnika   0,12 kW/220V-1-50Hz 
- obroty    1400 obr./min 
Wentylator wywiewny będzie zamontowany na wylocie kanału wentylacji grawitacyjnej. Wywiew 
powietrza zorganizowano z dołu pomieszczenia. Wentylator załączany będzie w sposób automatyczny 
za pomocą czujnika ruchu oraz w sposób ręczny za pomocą wyłącznika 1-bieg. umieszczonego w 
pomieszczeniu. 
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4.4.6. Lista części wentylacji i osuszania 
N-1 Nawietrzak podokienny typu NP-2 prostokątny 8  
W-1 Wywietrznik cylindryczny  WLO-φ160 4  
W-2 Podstawa dachowa typ BIII φ160  4  
W-3 Wywietrznik Zefir do zabudowy na kanale typu 

φ160. 
7  

W-4 Kratka wywiewna 140 x 200 z tworzywa 
sztucznego 

3  

W-5 Wentylator kanłowy do montazu na kanale 
wentylacji .grawitacyjnej Chemoodporny 
CDRV200 kwasoodporny, z podstawą dachową 
przystosowaną do montażu: 
- wydajność 0-1500 m3/h 
- spręż   90 Pa 
- moc    0,12kW/220V-1-50Hz 
- obroty  1400 obr/min 

2  

W-6 Podstawa dachowa typ BI φ160  2  
W-7 Anemostat wywiewny φ160 1  
O1 Osuszacz przenośny DHK-28; 18l/24h 1  

 

 

4.4.6.1. Osuszanie powietrza. 
       Pompownia 

Kubatura    K = 42,24m3 
krotność wymiany powietrza  n = 0,5 w/h 
ilość wydzielającej się wilgoci  G=48,24x0,5x1,2x6,5= 188,136/h   tj 0,19 kg/h 
Sterowanie pracą osuszacza czujnikiem wilgotności.  dobrano osuszacz o wydajności 
osuszania 18,0 kg/24h.  
Sterowanie pracą osuszacza czujnikiem wilgotności Instalacja wod.-kan. 

4.4.6.2. Woda zimna. 
Instalację wykonać z rur wodociągowych   32x4,4 mm z PP, wpinając ją do rurociągu 

tłocznego wody uzdatnionej do sieci (za pompami sieciowymi).  
 Na instalacji wody użytkowej za wodomierzem zaprojektowano zawór antyskażeniowy typ    
EA 241 z gwintem 1”. 

Do pomiaru ilości zużywanej wody na cele własne SUW, zastosowano wodomierz 
skrzydełkowy; qn=2,5m3h; dn=20mm, wielostrumieniowy z całkowicie suchobieżnym liczydłem, 
wyposażony w szybkoobrotowy wskaźnik, przeznaczony do pomiaru objętości wody zimnej do 
50oC, przepływającej w poziomych przewodach instalacji o ciśnieniu do 16 bar. Dopuszczenie do 
kontaktu z wodą pitną potwierdzone jest atestem PZH. 

Baterię umywalkową i umywalkę zamontować w pomieszczeniu WC. Baterię umywalkową, 
umywalkę i oczomyjkę zamontować w chlorowni i pomieszczeniu koagulantu. 
Przy umywalce w chlorowni, w pomieszczeniu koagulantu, w pomieszczeniach toalety i w hali filtrów 
zainstalować kurki ze złączką do węża. 
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4.4.6.3. Lista części 
 
1 Wodomierz WS-2,5 1 
2 Zawór antyskażeniowy EA 241; ¾” 1 
3 Zawór kulowy dn25; dn 0,6MPa 2 
4 Podgrzewacz wody ciepłej SH-50 1 
7 Zawór kulowy dn15; dn 0,6MPa; ze złączką do 

węża 
2 

 
 

4.4.6.4. Kanalizacja wewnętrzna. 
Kanalizację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na kielichy i uszczelki. Poziomy 

przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych, stalowych bez szwu wg PN-80/74219 o 
średnicy 273,0x7,1 mm.  

4.4.6.5. Kanalizacja zewnętrzna. 
Poziom kanalizacyjny z chlorowni budynku SUW, sprowadzić do projektowanego 

bezodpływowego zbiornika ścieków – neutralizatora. 
Kanały zewnętrzne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC φ160 mm łączonych na kielich i uszczelkę. 

4.4.7. Warunki BHP. 
Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone z 

zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących ludzi. Poza 
ogólnymi przepisami BHP, obowiązującymi przy robotach montażowych, transportowych i ziemnych 
oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, należy przestrzegać warunków zawartych w: 
•  Rozporządzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunków BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/2003. 

4.4.8. Próby i odbiory. 
Dla sieci i instalacji należy przeprowadzić próby zgodnie z wymaganiami określonymi w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II. Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz normami odbiorowymi dla wodociągów PN-81/B-10725 
i kanalizacji PN-84/B-10735. 
 

Opracowała: 
mgr inż. Lucyna Majek 
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4.5.  CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA – FUNDAMENT POD 
ZBIORNIK STALOWY 

 

4.5.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest fundament pod zbiornik stalowy Vu=75m3 w postaci koła  

o średnicy D = 4650 m większej o 0,15 m od średnicy zbiornika stalowego. Fundament 
zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. 

 

4.5.2. Podstawy opracowania 
1. Umowa z Inwestorem nr 64/RIT/2015 z dnia 05.10.2015 r.  
2. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego dla rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych,  
§ Ustalenia z Inwestorem, Użytkownikiem – założenia techniczne. 
§ Wytyczne wykonania fundamentu pod zbiornik stalowy dostarczone przez Producenta 

zbiorników. 
§ Obowiązujące normy 
§ Projekt zagospodarowania terenu 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
 

4.5.3.  Warunki gruntowe 
Zbiornik zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie SUW wykonano jeden 

otwór geotechniczny o głębokości 3,0 m oraz w celu określenia stopnia zagęszczenia gruntów sypkich 
w rejonie otworu Nr 31 wykonano sondowanie dynamiczne DPL do głębokości 3,0 m ppt.. W miejscu 
lokalizacji zbiornika występują następujące warstwy gruntów (otw. OW02): 

0,00 – 1,3 –  piasek sredni , glina piaszczysta ,  
1,30 – 3,0 – glina piaszczysta 
Woda gruntowa nie występuje do głębokości 3,0 m ppt. 
 

4.5.4. Posadowienie  
- Rzędna góry płyty fundamentowej  0,00 = 153,80 m npm 
- rzędna posadowienia płyty    - 0,70 m 
- rzędna dna podłoża betonowego  - 0,90 m 
- rzędna dna podsypki żwirowo-piaskowej - 1,90 m 
Płytę fundamentową posadowiono na głębokości 0,50 m poniżej poziomu terenu 

projektowanego na warstwie podłoża betonowego grubości 0,20 mi podsypce żwirowo piaskowej 
zagęszczonej do ID=0,90.  

W rejonie lokalizacji króćców połączeniowych przechodzących przez fundament 
zaprojektowano komorę przyłączeniową z betonu, którą po wykonaniu rurociągów technologicznych 
zbiornika, należy wypełnić podsypką żwirowo-piaskową. 
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4.5.5.  Konstrukcja  
Płytę fundamentową wykonać z betonu kl. C 25/30 zbrojony stalą kl. AIIIN w postaci siatek 

dolnej i górnej z prętów ø 12 o oczkach150x150 mm. Podłoże betonowe oraz komorę przyłączeniową 
wykonać z betonu kl. C 8/10. 

Króćce rur technologicznych należy wykonać ze stali nierdzewnej zabetonowując je w płycie 
fundamentowej po uprzednim owinięciu taśmą WATERSTOP RX 101. Kołnierze zabetonowanych 
króćców należy tak usytuować na fundamencie, aby oś poprowadzona od środka fundamentu Zasze 
przechodziła pomiędzy otworami kołnierza, tak jak pokazano na załączonym rysunku Producenta 
zbiornika stalowego. 

Powierzchnia górna płyty powinna być równa, zatarta na gładko i uszczelniona przed 
montażem zbiornika „zaprawą cementową HYDROSTOP – mieszanka profesjonalna”, posiadajacą 
atest PZH do wykonywania warstw izolacyjnych konstrukcji betonowych i żelbetowych mających 
kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia. 

Rowek w warstwie górnej płyty 45x50 mm będzie wykonany w czasie montażu zbiornika. 
 

4.5.6.  Izolacje 
Izolacja termiczna ze styropianu ekstradowanego XPS występuje na ścianie bocznej płyty 

fundamentowej oraz na końcach powierzchni górnej po montażu zbiornika i jego obudowy. 
Izolacja przeciwwilgociowa z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku, ułożonej pod fundamentem 

na podłożu betonowym. Izolacja z preparatu IZOBUD WL występuje na tynku cementowym ppt oraz 
wewnątrz komory przyłączeniowej. 

 

4.5.7.  Założenia do obliczeń i podstawowe wyniki przyjęte do projektu  
Normy 

- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003- Obciążenia budowli; 
- PN-81/B-3020 – Posadowienie bezpośrednie budowli; 
- PN-B-03264-2002– Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone; 
- PN-88/B-06250 i PN-EN-206-1:2003 – Beton; 

 Obliczeniowe naprężenia w gruncie pod fundamentem wynoszą 88 kN/m2 
(0,88kG/cm2). 
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4.6. Część elektryczna i AKPiA 

4.6.1. Podstawa opracowania. 
 Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
§ umowy z Inwestorem; 
§ wizji lokalnej; 
§ podkładów geodezyjnych stanu istniejącego; 
§ wytycznych technologicznych; 
§ obowiązujących przepisów branżowych i polskich norm. 

4.6.2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy branży elektrycznej budowy sieci 

wodno-kanalizacyjnej w m. Wierzchowice, Grabik, Korytów i Śrem wraz z modernizacją SUW 
i oczyszczalnią ścieków w Wierzchowicach. 

  Dokumentacja obejmuje: 
• nową rozdzielnicę główną „RG-T”; 
• szafkę pomiarową „SP”; 
• instalacje automatyki i AKP; 
• instalacje SSWIN. 

4.6.3. Zasilanie energetyczne obiektu 
Projektuje się wykonanie nowej szafki pomiarowej „SP” z pomiarem bezpośrednim w 

pomieszczeniu budynku Stacji. Cała aparatura wewnątrz szafki pomiarowej będzie przeniesiona 
z istniejących, żeliwnych skrzynek wewnątrz budynku Stacji. Przeniesione aparaty to licznik 
energii elektrycznej oraz wyłącznik główny. Obudowa szafki pomiarowej powinna być 
wykonana z blachy stalowej o wymiarach: 310mm x 580mm x 220 mm (szer. x wys. x gł.) 

Od szafki pomiarowej projektuje się wykonanie nowej linii zasilającej rozdzielnicę 
„RG-T” w budynku Stacji przewodem 5x LgY 10mm2.  

4.6.4. Stan istniejący 
Na terenie SUW znajduje się istniejący budynek pompowni w którym zlokalizowane 

jest główne zasilanie całego obiektu oraz pompy sieciowe. Wewnątrz budynku znajduje się 
istniejąca instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia.  

W Stacji zainstalowana jest rozdzielnica do której podłączone są wszystkie urządzenia 
pracujące wewnątrz kontenera. Dodatkowo zasilane i zabezpieczane są w niej istniejące studnie 
głębinowe ze zbiornikami wody oraz obwody gniazd wtykowych i oświetlenia.  

4.6.5. Rozdzielnica główna technologiczna RG-T 
Projektuje się w wykonanie nowej rozdzielnicy głównej technologicznej „RG-T” w 

istniejącym budynku Stacji, z której zasilana będzie nowa rozdzielnica zestawu hydroforowego 
„RZH” w Stacji oraz wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz budynku oraz na terenie Stacji.  

Jako zabezpieczenie główne w rozdzielnicy „RG-T” projektuje się kompaktowy 
wyłącznik mocy o parametrach: 

• Prąd znamionowy: 32A 
• Napięcie znamionowe: 690 V AC 
• Nastawa zabezpieczenia magnetycznego: 350A 
• Nastawa zabezpieczenia termicznego: 25-32A 
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• Wytrzymałość zwarciowa: 50 kA (415 V) 
• Ilość biegunów: 3 
W rozdzielnicy „RG-T” zainstalowany zostanie ręczny przełącznik zasilania „agregat 

– 0 – sieć” który dodatkowo powinien być wyposażony w dźwignię umożliwiającą instalację 
przełącznika na elewacji rozdzielnicy „RG-T”. Minimalne parametry przełącznika zasilania: 

• Liczba biegunów – 4P 
• Napęd: I – 0 – II  
• Napęd zewnętrzny – wałek + sprzęgło  
• Prąd cieplny – Ith=40A  
Nowo projektowaną rozdzielnicę „RG-T” projektuje się wykonać na bazie szafy 

energetycznej z blachy stalowej o wymiarach: 
  - szer. 800mm, wys. 2000mm, gł. 400mm. - 1 sztuka; 
 Szafa posadowiona będzie na cokole wysokości 100mm. Projektuje się zastosowanie 

na elewacji rozdzielnicy „RG-T” elektronicznego analizatora sieci, który będzie pokazywał 
aktualne wartości prądów i napięć oraz zużycie energii elektrycznej przez urządzenia pracujące 
na Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone parametry przekazywane 
będą do systemu wizualizacji pracy obiektu. 

Na elewacji rozdzielnicy „RG-T” znajdować się będą również elementy sterownicze, 
czyli przełączniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody sygnalizacyjne LED.  

Wewnątrz budynku instalację gniazd wtykowych oraz oświetlenia pozostawia się bez 
zmian. Istniejące obwody należy podłączyć do nowej rozdzielnicy „RG-T”. 

4.6.6. Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH 
Zasilanie rozdzielnicy „RZH” odbywać się będzie nowym przewodem zasilającym  5x 

LgY 6mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy „RG-T”. 
Wewnątrz rozdzielnicy znajdować się będzie zintegrowana przetwornica częstotliwości 

wraz z pełną aparaturą łączeniową oraz zabezpieczeniową pomp. 
Zainstalowany wewnątrz rozdzielnicy „RZH” sterownik mikroprocesorowy połączony 

będzie za pomocą kabla O2YS(St)CY 2x0,64mm ze sterownikiem PLC w „RG-T” którym 
przesyłane będą podstawowe parametry pracy pomp za pomocą komunikacji modbus. 

4.6.7. Instalacje technologiczne zewnętrzne 

4.6.7.1. Zbiornik wody czystej 
 Na terenie stacji projektuje się wykonanie nowego zbiornika wody czystej. Do 

zbiornika projektuje się ułożenie nowych kabli sygnalizacyjnych:  
4. yKYektmY 3x1mm2 – sonda hydrostatyczna 
5. YKSY 10x1mm2– sondy konduktometryczne i czujnik otwarcia 

Projektowanymi kablami przekazywany będzie ciągły pomiar poziomu wody w 
zbiorniku otrzymywany z hydrostatycznej sondy poziomu dedykowanej do wody czystej w 
komorze zbiornika.  

W zbiornikach projektuje się instalację sond konduktometrycznych do których 
doprowadzony będzie nowy kabel YKSY 10x1mm2

.
 Sondy współpracować będą z 

elektronicznym czujnikiem poziomu zapewniającym możliwość sterowania pompami przy 
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC. 

4.6.7.2. Studnie głębinowe 
Woda surowa jest dostarczana do Stacji Uzdatniania Wody z dwóch studni 

głębinowych znajdujących się po za terenem Stacji. 
Projektuje się ułożenie nowych kabli zasilających i sterowniczych do studni nr 1 i 2: 

à zasilanie pompy głębinowej – YKY 4x6mm2; 
à pomiar lustra wody i sondy konduktometryczne, otwarcie włazu, wodomierz – 

YvKSLYekwf-P 5x2x1,5mm2; 
à ogrzewanie obudowy studni – YKY 3x2.5mm2. 
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Projektowanymi kablami przekazywany będzie ciągły pomiar poziomu wody w 
studniach, otrzymywanych z hydrostatycznych sondy poziomu do wody czystej. Pomiar ilości 
wody wydobytej wykonywany będzie za pomocą impulsatora wodomierza, który będzie 
przekazywał informacje do sterownika programowalnego zainstalowanego w rozdzielnicy „RG-
T”. W studniach zainstalowane będą pompy głębinowe o mocy PN=4kW, zabezpieczone w 
rozdzielnicy „RG-T” przez wyłącznik silnikowy z wyzwalaniem elektronicznym. Dodatkowo w 
studniach zainstalowane zostaną sondy konduktometryczne, które podłączone zostaną do 
czujnika poziomu cieczy w celu zabezpieczenia przed suchobiegiem pracy pomp głębinowych 
w trybie ręcznym. 

Sterowanie pompami odbywać się będzie z elewacji rozdzielnicy „RG-T” na której 
zainstalowane zostaną przyciski START, STOP wraz z przełącznikiem trybu pracy 
Automatyczny (A) – 0 – Ręczny (R) oraz lampkami sygnalizującymi pracę oraz awarię pompy.  

4.6.8. Techniczne zabezpieczenie obiektu SSWIN 
Projektuje się wykonanie w budynku Stacji systemu sygnalizacji włamania i napadu 

obejmującego swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia wewnętrzne SUW, studnie 
głębinowe, zbiornik wody czystej. Cały system zamknięty zostanie w szafce „CA” 
zainstalowanej w budynku Stacji nad rozdzielnicą „RG-T”. 

W rozdzielnicy „RG-T” zabudowane zostaną przekaźniki interfejsowe w celu 
przekazania informacji do centrali alarmowej o otwarciu włazów ujęć oraz zbiornika wody 
czystej. Dodatkowo informacja o alarmie, wywołana z centrali alarmowej zostanie 
doprowadzona do sterownika PLC zabudowanego w rozdzielnicy „RG-T” za pomocą 
przekaźnika o dwóch stykach przełączanych i napięciu znamionowym cewki 12V DC. 
Pomiędzy szafką „CA” a rozdzielnicą „RG-T” należy ułożyć przewód zasilający YDY 
3x1,5mm2 oraz 2xYTDY 6x0,5mm2. Ochrona SSWiN zrealizowana jest niezależnie od 
sterownika PLC i technologii obiektu.  

Parametry urządzeń wchodzących w skład instalacji SSWIN:’ 
L.p. Urządzenie Parametry Ilość 
1. Centrala alarmowa  Ilość wejść: 8 

 Max ilość wejść: 32 
 Strefy: 16 
 Wyjścia wysokoprądowe: 2 
 Wyjścia niskoprądowe: 6 
 Max ilość wyjść: 32 
 Timery: 28 
 Pamięć zdarzeń: 439 
 Max ilość użytkowników: 64 
 Wydajność zasilacza: 1.2 A 
 Napięcie zasilania: 18 V AC 
 Pobór prądu (płyta): 127 mA 
 Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 

2EOL/NC, 
 Komunikator: telefoniczny (dialer), 
 Certyfikat EN50131: Grade 2 
 Wymiary: 173 x 106 mm 

1 

2. Manipulator Rodzaj manipulatora: LCD 
Kolor podświetlenia: zielony 
Ilość wejść: 2 
Klasa środowiskowa: II 
Napięcie zasilania (± 15%): 12 V 
Pobór prądu (gotowość): 17 mA 
Max pobór prądu: 101 mA 
Temperatura pracy: -10...+55 °C 

1 
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Wymiary: 140 x 126 x 26 mm 
Certyfikat EN50131: Grade 3 

3. Ekspander wejść Rodzaj: Ekspander wejść 
Ilość wejść: 8 
Napięcie zasilania: 12 V 
Pobór prądu: 35 mA 
Wymiary: 80 x 57 mm 
Waga: 47 g 

1 

4. Sygnalizator optyczno-
akustyczny zewnętrzny 
z akumulatorem 

Rodzaj sygnalizatora: Optyczno - akustyczny 
Sygnalizacja akustyczna: Przetwornik 
piezoelektryczny 
Natężenie dźwięku: Do 120 dB 
Sygnalizacja optyczna: Diody LED 
Miejsce na akumulator: 1.2 Ah / 6 V 
Obudowa: Poliwęglan PC LEXAN 
Temperatura pracy: -25...+70 oC 
Zasilanie: 12V DC 
Wymiary: 148 x 254 x 64 mm 
Waga: 0.96 kg 
Certyfikat EN50131: Grade 2 

1 

5. Czujki ruchu PIR Rodzaj czujki: PIR 
Zalecana wysokość montażu: 2.4 m 
Temperatura pracy: -10...+55 oC 
Zasilanie: 12V DC 
Pobór prądu: 11 mA 
Wymiary: 62 x 96 x 48 mm 

2 

6. Kontaktron 
magnetyczny na drzwi 

Wyjścia: NC 
Temperatura pracy: -30...+55 oC °C 
Wymiary: 58.5 x 16.5 x 15.2 mm 
Waga: 24 g 

2 

7. Obudowa do centrali 
alarmowej (CA) 

Wbudowany transformator: 70 VA 
Napięcie zasilania: 230V AC 
Miejsce na akumulator: 17 Ah / 12 V 
Zabezpieczenie antysabotażowe: TAK 
Wykonanie: Blacha metalowa 
Wymiary: 330 x 405 x 110 mm 

1 

8. Akumulator Rodzaj: Bezobsługowy 
Napięcie: 12 V 
Pojemność: 17 Ah 
Wymiary: 181 x 76 x 167 mm 
Przeznaczenie: Zasilacze UPS, centrale alarmowe, 
zasilacze buforowe. 

1 

 

4.6.9. Instalacje sterowania i sygnalizacji 
Jako napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy „RG-T” projektuje się 

napięcie 230VAC oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania ręcznego urządzeń 
projektuje się przełączniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacjach 
poszczególnych rozdzielnic. Jako sygnalizację stanu pracy oraz awarii urządzeń projektuje się 
diody świetlne i lampki sygnalizacyjne. 

Obwody sterowania 24VDC, sterownik PLC wraz z panelem operatorskim zasilane 
będą z gwarantowanego napięcia 24VDC otrzymywanego z zasilacza, modułu bateryjnego 
3.4Ah oraz jednostki sterującej DC UPS. 
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4.6.10. Sterownik PLC. Wizualizacja pracy SUW 
Projektuje się wykonanie Stacji Uzdatniania Wody pracującej w pełnej automatyce. 

Pracę całego obiektu nadzorować będzie nadrzędny sterownik programowalny PLC 
umieszczony w rozdzielnicy „RG-T” wraz ze sterownikiem w rozdzielnicy „RZH”.  

Komunikacja głównego sterownika PLC z Użytkownikiem przewiduje się poprzez 
kolorowy graficzny dotykowy panel operatorski 10’’ umieszczony na elewacji rozdzielnicy 
„RG-T”. Przedstawiać on będzie wizualizację pracy urządzeń technologicznych SUW oraz 
umożliwiać bezpośredni odczyt oraz zmianę parametrów pracy stacji.  

W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urządzenia są sprawne, 
przełączniki wszystkich urządzeń na elewacji projektowanej rozdzielnicy „RG-T” powinny 
być ustawione w pozycji pracy Automatycznej. Sterownik sam, w oparciu o zaprogramowany 
algorytm, będzie sterować pracą stacji zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas 
niektórych stanów awaryjnych. W przypadku awarii sterownika możliwa będzie praca 
poszczególnych urządzeń w trybie ręcznym z poziomu łączników umieszczonych na elewacji 
rozdzielnicy „RG-T”. 

W rozdzielnicy technologicznej „RG-T” zainstalowany będzie przemysłowy modem 
GSM o parametrach: 

•  Transmisja pakietowa GSM/GPRS 
•  Integralny modem GSM 850/900/1800/1900 
•  Wejścia i wyjścia binarne (8...16/8...0) 
•  Wejścia analogowe 4-20 mA (2) 
•  Optoizolowany port komunikacyjny dla urządzeń zewnętrznych (RS 232/422/485) 
•  Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek. 
•  Programowany sterownik PLC 
•  Standardowe protokoły transmisyjne (MODBUS RTU, GAZMODEM, M-BUS, 

NMEA 0183) 
•  Rozłączalne listwy zaciskowe 
•  Tryb FlexSerial dla programowej obsługi protokołów niestandardowych 
Modem GSM połączony będzie ze sterownikiem PLC, udostępniającym wszystkie 

monitorowane parametry pracy urządzeń. Zasilanie modemu zapewniającego komunikację 
odbywać się będzie poprzez zasilacz buforowy z akumulatorem, co pozwoli na zdalny 
monitoring braku zasilania na obiekcie.  

Użytkownik zobowiązany będzie nabyć w momencie realizacji inwestycji karty SIM 
ze statycznym adresem IP w wydzielonym APN, co zapewnieni wysokie standardy 
bezpieczeństwa i niezawodność transmisji danych, a wykorzystywana sieć obiektów jest 
zamknięta i dostępna tylko dla użytkownika.  

Konfiguracja sterownika PLC w rozdzielnicy „RG-T”: 
 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 

1. 
Sterownik modułowy, CPU 32bit, 1MB RAM, 1MB Flash (backup), 2x slot M (Flash), 
4 sloty I/O, złącze kaset rozsz., 2x I przerwań, Ethernet, RS-232, RS-485, RS-422/485, 
USB, RTC, Automation Server 

1 

2. Magistrala dla 4 modułów we/wy 1 

3. 
Złącze samozaciskowe dla 24 żył (do 1,0mm2)  
do modułów we/wy 

3 

4. 
Złącze samozaciskowe dla 14 żył (do 1,5mm²)  
do modułów we/wy 

1 

5. 
Karta 16 wejść 15..30 VDC, opóźnienie 8 ms, podłączenie poprzez 24 pinowe złącze 
zaciskowe (typ złącza: C) 

2 
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6. 
Karta 16 wyjść tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A, zabezpieczenie przeciw 
zwarciowe podłączenie poprzez 24 pinowe złącze zaciskowe (typ złącza: C) 

1 

7. 
Karta 8 wejść 12 bitowych, 0..+10mA, 0..+20  mA 
(typ złącza: A lub B) 

1 

8. Dotykowy, kolorowy panel operatorski 10" LCD, RAM 64MB, 800x480, Flash 128MB 1 

 

4.6.11. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) 

projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wkładki bezpiecznikowe. 
Uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie w części obwodów rozdzielnic 
elektrycznych wyłączników różnicowo-prądowych o nominalnym prądzie różnicowym 
IΔN=30mA. 

4.6.12.  Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzeń stanowić będzie 

ochronnik klasy B+C zainstalowany w nowej rozdzielnicy „RG-T”. Dla ochrony  zewnętrznych 
przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w zbiorniku wody, 
studniach głębinowych oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostaną w ich torach 
prądowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do układów pomiarowych i 
sterowania.  

4.6.13. Układanie kabli 
Kable w obiekcie należy układać w rowie kablowym o głębokości 0.8 m na 10cm 

podsypce z piasku, następnie kable należy przysypać warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą 
gruntu rodzimego o grubości 25cm, po czym trasy oznaczyć taśmą z PVC koloru niebieskiego. 
Na kablach należy założyć oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny być założone co 10 m oraz 
przy wejściach i wyjściach z przepustów. Na oznacznikach należy umieścić: symbol i numer 
ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla oraz rok ułożenia kabla. Przed 
zasypaniem kabli należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej  wykonanie namiaru 
geodezyjnego. 

4.6.14. Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowiązującymi 

normami: 
1. PN-IEC 60364 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / 
2. SEP- E - 004 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. / 
3. Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary kontrolne stanu 

izolacji i skuteczności ochrony dodatkowej.  
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4.6.15. Obliczenia techniczne 
 Metoda współczynnika zapotrzebowania       

Lp. Nazwa urządzenia 
Pn 

[kW] 
Ilość 

Ilość 
rezerw. 

Pi 
[kW] 

Pi 
obl. 
[kW] 

cos j 
wsp. 

kz 
Pz  

[kW] 
Qz 

[kVAr] 

Stacja Uzdatniania Wody 

1. Pompa głębinowa S1 i S2 4,00 2 1 8,00 4,00 0,82 0,5 2,00 1,40 

5. Pompa sieciowa (falownik) 3,00 3 0 9,00 9,00 0,98 0,9 8,10 1,64 

8. Ogrzewanie pompowni 2,00 1 0 2,00 2,00 0,95 0,8 1,60 0,53 

10. Pompka dozująca 0,10 2 0 0,20 0,20 0,6 1 0,20 0,27 

13. Obwody sterowania, AKP 0,50 1 0 0,50 0,50 0,95 0,2 0,10 0,03 

14. Oświetlenie ogólne, zewnętrzne 1,00 1 0 1,00 1,00 0,85 0,9 0,90 0,56 

15. Gniazda ogólne 1,00 6 0 6,00 6,00 0,85 0,1 0,60 0,37 

16. Wentylator chlorowni i dozowni 0,12 1 0 0,12 0,12 1 0,79 0,09 0,00 

17. Podgrzewacz wody 2,20 1 0 2,20 2,20 1 0,8 1,76 0,00 
           

  RAZEM:       29,02       15,35 4,80 
           

 Ogółem moc zainstalowana: Pi = 29,02 kW       

 Ogółem moc zapotrzebowana: Pz = 15,35 kW       

 Moc pozorna zapotrzebowana: Sz = 16,09 kVA       
           

 Zastępczy współczynnik mocy: tg jz =0,31       

 Wymagany współczynnik mocy: tg jdop =0,40       
           

 
Obliczeniowa moc baterii 
kondensat.: QBK= -1,35 kVAr       

 
Moc baterii zastosowanej do 
kompensacji: QK= 10,00 kVAr       

           

 
Współczynnik mocy po 
kompensacji: tg jK = -0,34 cos jK = 0,95      

           

 Obliczeniowy prąd szczytowy: Is = 23,40 A       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Przebudowa ujęcia wody i pompowni w Wierzchowicach - Projekt budowlano-wykonawczy 

 
Wrocław listopad 2016 

68 

 

4.6.16. Zestawienia urządzeń 

4.6.16.1. Zestawienie aparatury kontrolno-pomiarowej 
Poniżej przedstawiono zestawienie i specyfikację projektowanych elementów kontrolno – 

pomiarowych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice. 
 

Lp. Typ i producent Nazwa Specyfikacja Ilość 

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ 

1. 

Sonda 
hydrostatyczna 
wpuszczana do 

zbiornika 

Sonda 
hydrostatyczna 

Zakres: 0-6m H2O 
Długość kabla - 

10mb. 

Sygnał wyjściowy 4÷20mA  
Zasilanie 12 ÷ 30 VDC 

Temperatura robocza -10 do +60 °C 
Błąd temperaturowy ≤ ±0,1% /10K 

Ochrona elektryczna III klasy 
Stopień ochrony obudowy IP-68 

Materiał obudowy: 1.4404 
Materiał membrany: 1.4571 
Osłona kabla: POLIURETAN 

1 

PROJEKTOWANE UJĘCIA WODY 

2. 

Sonda 
hydrostatyczna 
wpuszczana do 

studni 

Zakres: 0-10mH2O 
 

Sygnał wyjściowy 4÷20mA  
Zasilanie 12 ÷ 30 VDC 

Temperatura robocza -10 do +60 °C 
Błąd temperaturowy ≤ ±0,1% /10K 

Ochrona elektryczna III klasy 
Stopień ochrony obudowy IP-68 

Materiał obudowy: 1.4404 
Materiał membrany: 1.4571 
Osłona kabla: POLIURETAN 

2 

 
Opracował: 

Inż. Adam Różycki 
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5. Rozwiązania techniczne pompowni Korytów 

5.1. Część konstrukcyjno-budowlana 
 

5.1.1. Budynek pompowni Korytów 

 
Budynek składa się z kontenera stalowego obudowanego płytami warstwowymi „Metalplast”.  
Powierzchnia zabudowy   15,8 m2 
Kubatura     51,0 m3 

5.1.1.1. Posadowienie 
Poziom góry fundamentu    ± 0,00 = 157,76 m n.p.m. 
Poziom posadowienia ławy żelbetowej   - 0,60 
Poziom spodu podłoża betonowego   - 0,90 
 
Fundament posadowiono na głębokości 0,5 m ppt na podłożu betonowym grubości 0,30 m. 

5.1.1.2. Architektura i konstrukcja 
Zastosowano kontener stalowy produkcji firmy WODROPOL S.A. we Wrocławiu. 
Konstrukcja fundamentu składa się z ławy żelbetowej 0,25 x 0,60 m ułożonej na podłożu 

betonowym. Ławy żelbetowe z betonu C16/20 zbrojonego stalą kl. AIIIN tworzą prostokątny 
ruszt, wewnątrz którego powinna być wykonana posadzka betonowa i wykończona płytkami 
chemoodpornymi. Przed wykonaniem posadzki powinny być osadzone rury technologiczne, 
kanalizacyjne i dla przepuszczenia kabli. 

Obudowa wykonana jest z płyt warstwowych IZOTHER z rdzeniem poliuretanowym 
produkcji Metalplast Oborniki Wlkp. W kolorze RAL 9002. 

W budynku wydzielone są odrębne dwa pomieszczenia: pompowni i pomieszczenia chlorowni 
na podchloryn sodu z niezależnymi wejściami od zewnątrz. 

5.1.1.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Projektowany kontenerowy budynek pompowni  nie wymaga uzgodnienia pod względem 

P.Poż: 

• Budynek o wys. poniżej 12,0 m. 

• W budynku nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pom.  

• Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową zaliczaną do PM. Wymagana i projektowana 
klasa odp. poż. E 

• Obiekt wykonany z elementów NRO 

• Projektowane przekrycie dachu nierozprzestrzeniające ognia, o konstrukcji nośnej niepalnej 

• Woda na cele p.poż. w ilości 10l/s istniejącego hydrantu na terenie SUW. 

• Powierzchnia użytkowa obiektu poniżej 1000 m2 

• Nie występuje zagrożenie wybuchem. 

• Obiekt wyposażyć w dwie jednostki sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) 
każda, umieszczone w pom. chlorowni i magazynie. 
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• Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantów na sieci wodociągowej oraz pobór wody 
ze zbiornika wody czystej. 

• Do budynku prowadzi dojazd pożarowy od strony istniejącej drogi gminnej, przez Istniejący 
wewnętrzny układ komunikacyjnych. 

 

5.1.1.4. Założenia do projektowania 

5.1.1.4.1. Normy 
Obliczenia statyczne i projektowanie wykonano na podstawie następujących norm: 
- PN – 82/B – 2001, PN - 82/B – 2003 – Obciążenia budowli 
- PN – 80/B-02010 – Obciążenie śniegiem 
- PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli 
- PN-B-03264-2002 – konstrukcje betonowe i żelbetowe sprężone 
- PN-88/B-06250, PN-EN-2006-1:2003 - Beton 

5.1.2. Fundament pod zbiornik stalowy V=75m3 

5.1.2.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest fundament pod zbiornik stalowy Vu=75m3 w postaci koła  

o średnicy D = 4650 m większej o 0,15 m od średnicy zbiornika stalowego. Fundament 
zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. 

 

5.1.2.2. Podstawy opracowania 
Umowa z Inwestorem nr 64/RIT/2015 z dnia 05.10.2015 r.  
Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego dla rozpoznania 
warunków gruntowo-wodnych,  

28. Ustalenia z Inwestorem, Użytkownikiem – założenia techniczne. 
29. Wytyczne wykonania fundamentu pod zbiornik stalowy dostarczone przez Producenta 

zbiorników. 
30. Obowiązujące normy 
31. Projekt zagospodarowania terenu 
32. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 

5.1.2.3. Warunki gruntowe 
Zbiornik zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie projektowanej pompowni 

wykonano jeden otwór geotechniczny o głębokości 3,5 m oraz w celu określenia stopnia zagęszczenia 
gruntów sypkich w rejonie otworu Nr 22 wykonano sondowanie dynamiczne DPL do głębokości 3,5m 
Nr 22): 

0,00 – 0,40 – gleba szara, 
0,40 – 3,00 –glina pylasta  
3,00 – 3,50 – piasek średni zagliniony 
Woda gruntowa występuje na głębokości 2,9 m ppt. i jest o swobodnym zwierciadle. 
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5.1.2.4.  Posadowienie  
- Rzędna góry płyty fundamentowej     0,00 = 157,50 m npm 
- rzędna posadowienia płyty    - 0,70 m 
- rzędna dna podłoża betonowego  - 0,90 m 
- rzędna dna podsypki żwirowo-piaskowej - 1,50 m 
Płytę fundamentową posadowiono na głębokości 0,50 m poniżej poziomu terenu 

projektowanego na warstwie podłoża betonowego grubości 0,20 mi podsypce żwirowo piaskowej 
zagęszczonej do ID=0,90.  

W rejonie lokalizacji króćców połączeniowych przechodzących przez fundament 
zaprojektowano komorę przyłączeniową z betonu, którą po wykonaniu rurociągów technologicznych 
zbiornika, należy wypełnić podsypką żwirowo-piaskową. 

 

5.1.2.5.  Konstrukcja  
Płytę fundamentową wykonać z betonu kl. C 25/30 zbrojony stalą kl. AIIIN w postaci siatek 

dolnej i górnej z prętów ø 12 o oczkach150x150 mm. Podłoże betonowe oraz komorę przyłączeniową 
wykonać z betonu kl. C 8/10. 

Króćce rur technologicznych należy wykonać ze stali nierdzewnej zabetonowując je w płycie 
fundamentowej po uprzednim owinięciu taśmą WATERSTOP RX 101. Kołnierze zabetonowanych 
króćców należy tak usytuować na fundamencie, aby oś poprowadzona od środka fundamentu Zasze 
przechodziła pomiędzy otworami kołnierza, tak jak pokazano na załączonym rysunku Producenta 
zbiornika stalowego. 

Powierzchnia górna płyty powinna być równa, zatarta na gładko i uszczelniona przed 
montażem zbiornika „zaprawą cementową HYDROSTOP – mieszanka profesjonalna”, posiadajacą 
atest PZH do wykonywania warstw izolacyjnych konstrukcji betonowych i żelbetowych mających 
kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia. 

Rowek w warstwie górnej płyty 45x50 mm będzie wykonany w czasie montażu zbiornika. 

5.1.2.6.  Izolacje 
Izolacja termiczna ze styropianu ekstradowanego XPS występuje na ścianie bocznej płyty 

fundamentowej oraz na końcach powierzchni górnej po montażu zbiornika i jego obudowy. 
Izolacja przeciwwilgociowa z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku, ułożonej pod fundamentem  

na podłożu  betonowym. Izolacja z preparatu IZOBUD WL występuje na tynku cementowym ppt oraz 
wewnątrz komory przyłączeniowej. 

5.1.2.7.  Założenia do obliczeń i podstawowe wyniki przyjęte 
do projektu  

Normy 
- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003- Obciążenia budowli; 
- PN-81/B-3020 – Posadowienie bezpośrednie budowli; 
- PN-B-03264-2002– Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone; 
- PN-88/B-06250 i PN-EN-206-1:2003 – Beton; 

 Obliczeniowe naprężenia w gruncie pod fundamentem wynoszą 88 kN/m2 (0,88kG/cm2). 
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5.2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA- pompownia wody Korytów 

5.2.1. Ogólne założenia przebudowy SUW. 
 

Pompownia wody w Korytowie zabezpieczała będzie wodociag Gaworzyce w  potrzeby 

bytowo-gospodarcze i ppoż, 

Charakterystyczne rozbiory na potrzeby bytowo-gospodarcze dla zasilanych miejscowości: 

Qśrd=37,10m3/d , 

Qmaxd=45,90m3.d , 

Qmaxh=4,59 m3/h 

Minimalne ciśnienie dla mieszkańców p=0.2MPa 

 

§ Zabezpieczenie potrzeb ppoż. : 

Qpoż=10dm3/s=36m3/h 

Minimalne ciśnienie na hydrancie p=0.2MPa 

 

5.2.2. Podstawa wymiarowania stacji  
1. Dane do wymiarowania układu technologicznego i hydraulicznego Stacji Uzdatniania Wody 

(SUW) określone zostały przez Inwestora. 
2. dla pompowni sieciowej  Qmax h = 41,50 m3/h i H = 45m sł. H2O 
 

5.2.3. Zapotrzebowanie na cele p.poż. 
• Zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02864 z dnia 24 grudnia 1997r. zapotrzebowanie 

wody na cele pożarowe dla mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców 
do 5000 wynosi 10 dm3/s = 36 m3/h lub minimalny zapas wody na cele pożarowe w 
zbiorniku wyrównawczym powinien wynosić 100 m3. 

• Wydajność stacji uzdatniania wody (wodociągu) pokrywa w pełni zapotrzebowanie na 
cele p.poż. Na terenie nowo projektowanej SUW projektuje się wybudowanie się 
zbiornika wody czystej o pojemności 75m3 

 

5.2.4. Zestaw pomp sieciowych 
 

Projektowana wydajność zestawu wynosi: 
Qmax=41,50 m3/h 

Wysokość podnoszenia: 
H= 45,0 m sł.H2O 

 
Dobrano zestaw z 3 pompami CRIE10-5z silnikami Ns = 3 kW, ze zintegrowanymi 

przemiennicami częstotliwości, napięcie nominalne U = 3 *380-415V, 50-60 Hz, rozruch pomp 
elektroniczny, kolektory  

tłoczny – 80 mm-  
ssawny – 150 mm-stal  DIN W.Nr 1.4571  
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wykonanie - ruraż , podstawa - stal nierdzewna 1.4301/ 1.4571 , pompy CRIE 10  -  wszystkie 
części stykające się  

z medium  – stal nierdzewna – 1.4301, podstawa pompy, podstawa silnika – żeliwo z powłoką 
CCE, uszczelnienie wału - bezobsługowe uszczelnienie kasetowe HQQE /SIC/SIC/EPDM /. 
Zestaw wyposażony jest w szafę sterowniczą Control MPC-E z zaawansowanym technicznie szafa 
rozłaczna z zestawem. 

Szafa sterownicza posiada wszystkie niezbędne podzespoły jak sterownik , wyłącznik główny, 
stycznik, moduły IO 351 i okablowanie. Szafa jest przystosowana do montażu wolnostojącego lub 
naściennego. Zestaw fabrycznie wyposażony jest w przetwornik ciśnienia / Danfoss - 4-20 mA / 
zabudowany na kolektorze tłocznym i wpięty do sterownika CU 352.  

Pompy w zestawie pracować będą w układzie automatycznej regulacji ciśnienia, przez płynną 
zmianę prędkości obrotowej silników, zasilanych napięciem z przemiennika częstotliwości. 
Przemiennik częstotliwości sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem sprzężonym z 
przetwornikiem ciśnienia zainstalowanym na rurociągu tłocznym zasilającym sieć wodociągową oraz 
przepływomierzem (alternatywnie wodomierzem sieciowym z impulsatorem). Przewiduje się 
sterowanie falownikami w zależności od ciśnienia w sieci wodociągowej oraz chwilowego rozbioru. 

5.2.5. Dezynfekcja wody 

Przewiduje się zaprojektowanie dezynfekcji wody za pomocą związków chloru – podchlorynu 
sodu. 

 
Przyjęto konieczność prowadzenia stałej dezynfekcji wody w czasie normalnej pracy stacji 

eksploatacji stacji oraz awaryjnie: na wypadek skażenia wody, po remontach urządzeń, wymianie 
złoża, awariach instalacji lub po ich wymianie.  

Przewiduje się chlorowanie wody roztworem podchlorynu sodowego o stężeniu handlowym 
14%. 

Handlowy podchloryn sodu produkowany jest zgodnie z normą BN-87/6013-53 i posiada 
stężenie ~14 % wolnego chloru. Podchloryn jest związkiem nietrwałym jego okres trwałości (o 
parametrach zgodnych z charakterystyką producenta tj 14,5%) wynosi 14 dni zimą i 7dni latem. Po 
tym okresie w roztworze handlowym sukcesywnie się zmniejsza zawartość wolnego chloru. Roztwór 
traci całkowicie własności odkażające po okresie 3÷4 miesięcy zimą a latem po okresie ~1 miesiąca. 
Do obliczeń przyjęto dezynfekcję wody roztworem handlowym NaClO i dawkę: 

D=1,0 mg Cl2/ dm3 
Ilość podawanego wolnego chloru wyniesie:  

0,5 g/m3 x 42 m3/h = 21g/h 
Dozowanie będzie za pomoca 3% roztworu  
W 1 dm3 roztworu 14% NaClO znajduje się 140 g wolnego chloru, stąd minimalna wydajność pompy 
dozującej wyniesie: 

qI = 21 : 140= 0,15dm3/h 
 

Do dezynfekcji służyć będą 2 zestawy składające się z pompy dozującej o następującej 
charakterystyce 

- Q=6,0l/h, p=16 bar 
- W komplecie z pompą: 
- 2 x przyłącza 4/6 
- przewód tłoczny 4/6; 6mb; PE 
- przewód ssący 4/6; 2mb; PVC 
- Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 4/6 
- Zbiornik 100 l PE 
- Wanna ochronna dla zbiornika 100l PE 
- Kabel sterujący 5 m do pomp dozujących 
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- Kabel sygnału alarm. z przekaźnika 
- Lanca injekcyjna dozująca z zaworem dozującym i stopowym 

 
Praca pomp dozujących (chloratora) sprzężona będzie  z pracą pomp sieciowych- dozowanie na sieć 
oraz z praca pomp głębinowych– dozowanie na zbiornik (awaryjnie).  

Wpięcie dozowania (dozowania na zbiornik i sieć) będzie poprzez króciec kołnierzowy z 
przyłączem jednostronnie gwintowany dn15-1/2” (gwint wewnętrzny) –stal 1.4404 oraz lancę 
iniekcyjną z zaworem dozującym i odcinającym ½” . 

Przechowywanie i magazynowanie dezynfektanta o zbyt dużych ilościach jest niecelowa. 
Chloratory zainstalowano w pomieszczeniu z wentylacją grawitacyjną o wymianie 2 w/h 

i mechaniczną zapewniającą min. 6-krotną wymianę powietrza. Pomieszczenie ma posadzkę z 

płytek chemoodpornych i zaopatrzone jest w zlew i zawór czerpalny ze złączką do węża. 

W celu ewentualnego przelewania podchlorynu do zbiorników roboczych na wyposażeniu 
chlorowni przewidziano pompę ręczną do chemikaliów. 

 

5.2.6. Pomiar ilości wody i ciśnienia 
Pomiar ilości wody podawanej do sieci z pompowni realizowany będzie przepływomierzem 
elektromagnetycznym DN80, 
Na instalacji technologicznej w pompowni za zestawem  przewidziano pomiar ciśnienia wody za 

pomocą manometru typu M100/R/0-0,6/2,5/NP-1. 

W zbiorniku wody czystej mierzony będzie ciągły pomiar poziomu wody hydrostatyczną sondą 
poziomu  

5.2.7. Armatura i rurociągi technologiczne 
Instalację technologiczną wewnątrz budynku pompowni zaprojektowano z rur i kształtek ze 

stali nierdzewnej ASI 316 łączonych przez spawanie oraz połączenia kołnierzowe i gwintowane w 
miejscach montażu i wpięć armatury oraz PE –HD SDR17 (PN10). 

 Armaturę stanowią przepustnice  z dźwigniami ręcznymi oraz zawory kulowe. 
Przewody dozujące podchloryn sodu zaprojektowano z PVC-soft (nieutwardzone PVC ze 

zbrojeniem wewnętrznym). 
 

5.2.8. Rurociągi międzyobiektowe 
 

Rurociągi międzyobiektowe prowadzące wodę zaprojektowano z rur i kształtek PE/PE TYTAN 
SDR17(PN10) łączonych przez zgrzewanie. 
Rury i kształtki muszą być zgodne z międzynarodową normą ISO4427, posiadać stosowną Aprobatę 

Techniczną i Atest Higieniczny PZH.  
Głębokość ułożenia rurociągów ~ 1,5 m pt w wykopie szerokoprzestrzennym oraz w pobliżu 

istniejących sieci wąskoprzestrzennym. 
− rurociąg zasilający zbiornik     – ø160PE – 17,0m 
− rurociąg ssawny ze zbiornika    – ø160PE –10,0m 
− rurociąg – woda do sieci    – ø160PE – 46,5m 
− spust i przelew ze zbiornika    – ø160PE – 4,5m 

Uzbrojenie  sieci stanowią zasuwy ziemne szt. 3 z obudową do zasuw .  
Na rurociągu ssącym de zbiornka wody czystej     150  szt. 1 
Na rurociągu tłocznym do zbiornika         100  szt. 1 
Na spuscie ze zbiornika wody czystej     150  szt. 1 
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5.2.9. Kanalizacja zewnętrzna 
Z obiektów Pompowni Wody w Korytowie odprowadzane będą  

q ścieki chemiczne z pomieszczenia chlorowni (odprowadzane 
awaryjnie) do bezodpływowego zbiornika – neutralizatora;  

q awaryjnie wody czyste przelewowe ze zbiornika wody czystej do 
kanalizacji sanitarnej 

Kanalizacja zewnętrzna odprowadza  
- spust i przelew ze zbiornika –   –ø160PVC – 4,0m 
- ścieki chemiczne do neutralizatora    – ø110PVC – 9,5m 
- Kanalizacja wód zużytych    - φ200 PVC -16,50 

Łączna długość sieci kanalizacyjnych   l = 30,0m 
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PVC klasy S 

łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Przewody kanalizacyjne ułożone zostały na podsypce gr. 15 
cm, wyprofilowanym w celu uzyskania kąta podparcia 90o. Głębokość ułożenia kanałów i studni ~ 
1,0÷2,0 m pt. 

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych stanowią projektowane prefabrykowane studzienki 
tworzywowe Ø315 o łącznej ilości 3 szt. 

 

5.2.10. Zestawienie materiałów  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ŚREDNICA 
DN/ d  SZT. MATERIAŁ Nr    węzła/  

zał./odcinek 
RUROCIĄG ZASILAJĄCY ZBIORNIK (W1-W5) 

1 Kolano 90°, PE 100, SDR 17  DN150/d160 1 PE W2 
2 Kolano 45°, PE 100, SDR 17  DN150/d160 2 PE W3,W4 

3 
tuleja kołnierzowa PE + kołnierz 
stalowy 

DN150/d160 
2 

PE/STAL 
W4-W5 

4 
zasuwa klinowa z obudową 
teleskopową i szkrzynką uliczną DN150 1 ŻEL W4-W5 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17,PE100, L = 
17,0 m       
RUROCIAG SSĄCY ZE ZBIORNIKA (W9-W6) 

1 Kolano 45°, PE 100, SDR 17  DN150/d160 2 PE W7,W8 

2 
tuleja kołnierzowa PE + kołnierz 
stalowy 

DN150/d160 
2 

PE/STAL 
W7-W6 

3 
zasuwa klinowa z obudową 
teleskopową i szkrzynką uliczną DN150 1 ŻEL W7-W6 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17,PE100, L = 
10,0 m       
RUROCIAG -WODA DO SIECI (W10-W12),(W13-W15) 

1 Kolano 90°, PE 100, SDR 17  DN150/d160 2 PE W11,W14 
2 Trójnik równoprzelotowy PE DN150/d160 2 PE W12,W15 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17 
PE100, L = 46,5 m     

SPUST I PRZELEW ZE ZBIORNIKA (S5-S8),(S6-S10) 

1 
tuleja kołnierzowa PE + kołnierz 
stalowy 

DN150/d160 
10 

PE/STAL 
S6-S9 

2 
zasuwa klinowa z obudową 
teleskopową i szkrzynką uliczną DN150 1 ŻEL S6-S9 
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3 
trójnik równoprzelotowy PE-
SDR17 DN150/d160 1 PE S6 

4 kolano 90° PE-HD SDR17 DN150/d160 3 PE S7,S8,S11 

5 kolano 30° PE-HD SDR17 DN150/d160 2 PE S9,S10 
* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17 
PE100, L = 4,5 m     

SPUST I PRZELEW ZE ZBIORNIKA (S2-S5) 

1 studzienka z kinetą przelotową,  
ø315, DN160 (komplet) ø315 1 PCV S5 

* Rura kielichowa PVC-U, φ 160   L = 4,0m 
ŚCIEKI CHEMICZNE DO NEUTRALIZATORA (S14-S12) 

1 studzienka z kinetą przelotową,  
ø315, DN110 (komplet) ø315 1 PCV S13 

* Rura kielichowa PVC-U, φ 110  L = 9,5 m 
KANALIZACJA  (S4-S1) 

1 studzienka z kinetą przelotową 
typu T,  ø315, DN200 (komplet) ø315 1 PCV S2 

* Rura kielichowa PVC-U, φ 200   L = 16,5 m 

* Rura kielichowa PVC-U, φ 110   L = 4,0 m 
      

 

5.2.11. Neutralizator ścieków z chlorowni 
Zaprojektowano neutralizator jako zbiornik cylindryczny z prefabrykowanej studni przykryty 

prefabrykowaną płytą żelbetową. Od zewnątrz zbiorniki należy obłożyć gliną plastyczną, a 
powierzchnie wewnętrzne zabezpieczyć masą epoksydową złożoną z EPIDIANU 505 oraz laminatu 
poliestrowo-szklanego alternatywnie preparat FAMOKSYD II, zawierający żywicę epoksydową 
i utwardzacz aminę alifatyczną 

Posadowienie 
Poziom dna zbiornika  -2,66m. npm 
Poziom góry włazu   0,00=157,46 m. npm 
Poziom dna podłoża betonowego  -3,01=154,45 m npm 
Średnica wewnętrzna  φ 1500 
Objętość całkowita  2,65 m3 
Objętość użyteczna  1,50 m3 
Poziom terenu otaczającego 0,00=157,46. npm. 
Ścieki w zbiorniku będą poddane neutralizacji, a następnie odwożone przez uprawniony 

transport na pobliską oczyszczalnię ścieków.  
Podchloryn sodu neutralizowany będzie tiosiarczanem sodu. Dawka tiosiarczanu sodu 

wynosi 3,5 kg na 1 kg Cl2, a podawana jest jako 30 % roztwór wodny. Roztwór 
poneutralizacyjny należy doprowadzić do pH 7,0. 

W tym celu należy dodać wapna hydratyzowanego w ilości 13,5 kg/1 kg Cl2.  
 
 
 
 

5.2.12. Zestawienie urządzeń 
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LP. 
NAZWA 

URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA,-STANDARD WYKONANIA ILOŚĆ 
Zestaw z 3 pompami CRIE10-5z silnikami Ns = 3 kW, ze 
zintegrowanymi przemiennicami częstotliwości, napięcie 
nominalne U = 3 *380-415V, 50-60 Hz, rozruch pomp 
elektroniczny, kolektory ssanie dn150 , tłoczenie dn 80 mm- 
stal  DIN W.Nr 1.4571  

wykonanie - ruraż , podstawa - stal nierdzewna 1.4301/ 1.4571 , 
pompy CRIE 10  -  wszystkie części stykające się  

z medium  – stal nierdzewna – 1.4301, podstawa pompy, 
podstawa silnika – żeliwo z powłoką CCE, uszczelnienie wału - 
bezobsługowe uszczelnienie kasetowe HQQE /SIC/SIC/EPDM /. 

Zestaw wyposażony jest w szafę sterowniczą Control MPC-E z 
zaawansowanym technicznie i przyjaznym dla użytkownika 
sterownikiem CU 352 / Grundfos /. 
Szafa sterownicza posiada wszystkie niezbędne podzespoły jak 
sterownik , wyłącznik główny, stycznik, moduły IO 351 i 
okablowanie. Szafa jest przystosowana do montażu 
wolnostojącego lub naściennego. Zestaw fabrycznie wyposażony 
jest w przetwornik ciśnienia / Danfoss - 4-20 mA / zabudowany 
na kolektorze tłocznym i wpięty do sterownika CU 352. Zestaw  
wyposażony w moduł MODBUS 

1.Parametry 

Q=41,5m3/h 

H nom. =45m s.w. 

Ilość pomp w zestawie n=3szt 

Moc N=3x3,0kW 

2.Zestaw powinien posiadać atest PZH do kontaktu z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

i)     wszystkie pompy spełniające dyrektywę o energochłonności 
min. IE2 lub IE3, 

j)     wyrównywanie zużycia pomp poprzez sterowanie czasem ich 
pracy, 

a)  Sterownik powinien sterować pompownią według wpisanej 
charakterystyki  sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mieć możliwość 
opisania charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-
H8 dzięki czemu współpracując z  przepływomierzem 
(impulsowym lub analogowym) będzie mógł realizować zadane 
zmienne ciśnienie  zależne od chwilowych przepływów. Pozwoli 
to na pracę najmniej energochłonną; 

b)    dodatkowy algorytm pracy to sterowanie: ze stałym 
ciśnieniem H=const., ciśnieniem proporcjonalnym. W przypadku 
awarii przetwornicy układ automatycznie przechodzi do 
sterowania kaskadowego.  

  
1 

Zestaw pomp 
sieciowych 

wyposażony w 
moduł MODBUS 

3. Konstrukcja zestawu  

  
1 kpl 
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k)      rurociąg ssący dn200, rurcociąg tłoczny dn150 
4. Armatura:  

m) zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim 
przemieszczeniu, wspomagane sprężyną, 

n)   przepustnice międzykołnierzowe PN16, 

o)   manometry kontrolne z czujnikiem ciśnienia  i przetwornikiem 
ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA), 

p)   zbiornik membranowy jako osprzęt 25l, Pn16 

q)   zabezpieczenie przed suchobiegiem  

Orurowanie ze stali nierdzewnej  AISI 316L 

Szafa sterowniczo-zasilająca: 
d)    wykonanie materiałowe szafy:  metalowa, malowana 
proszkowo,  

e)     system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany 
w stopniu ochrony IP54 wg PN-92/E-08106;  

k)     szafa rozłaczna z zestawem  
Przepływomierz 
elektromagnetyczny     

2   DN80z legalizacją 1 

Kompaktowa, membranowa pompa dozująca z napędem z 
regulacją prędkości 

(silnik krokowy) i inteligentnym elektronicznym układem 
sterującym zapewniającym minimalne zużycie energii.  
Długość każdego skoku tłoczenia zmienia się wg ustawionej 
wydajności, co w rezultacie zapewnia łagodny i ciągły przepływ. 
Zatrzaskowa płyta montażowa pozwala na montaż pompy w 
trzech różnych pozycjach. Kostka sterowania może być 
umieszczona z przodu, po p 

Elementy sterowania zabezpieczone są przezroczystą pokrywą. 
Głowica dozująca składa się z: 
- wytrzymałej, uniwersalnej i odpornej chemicznie membrany z 
PTFE. 
- Zaworów z podwójnymi kulkami zapewniającymi najwyższą 
dokładność. 
- Zaworu odpowietrzającego dla łatwego uruchomienia 
Tryby pracy: 
- Ręczny w ml/h, I/h lub gph. 
- Impulsowy w ml/impuls (z funkcją pamięci) 
- Analogowy 0/4-20 mA (tylko wersja AR). 
Inne cechy: 
- Wyświetlacz informacji serwisowych. 
- Funkcja blokowania przycisków. 

3 

Pompa dozująca 
podchloryn sodu ze 
zbiornikiem oraz 
wanna ochronną  

- Dodatkowe info na wyświetlaczu np. aktualny sygnał wejściowy 
mA 

2 
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- Liczniki całkowitej objętości dozowania (kasowalny), godzin 
pracy, itp. 
- Zapisywanie i wczytywanie ustawień użytkownika a także 
ponowne wczytywanie ustawień 
fabrycznych. 
Wejścia/ wyjścia sygnału: 
- Wejście impulsowe, analogowe 0/4-20 mA, zewnętrzne wył. 
(tylko wersja AR). 
- Wejście sygnału niskiego poziomu lub pusty zbiornik. 
- Dwa bezpotencjałowe wyjścia przekaźnika dla maks. 30 V 
AC/DC (konfigurowane, np. alarm, sygnał skoku, pompa dozuje, 
przekaźnik czasowy itp.) 
  
1. Parametry 
Q=6,0ml/h÷1,5l/h, p=16 bar 
N=0,022kW 
2. Osprzęt 
w komplecie z: 2x przyłącza 6/9; zawór stopowy; zawór 
dozujący; przewód tłoczny 4/6, 6mb, PE; przewód ssący 4/6, 2 
mb, PVC 
zestaw ssący z czujnikiem poziomu 4/6 
zbiornik 100l PE 
wanna ochronna dla zbiornika 100l PE 
kabel sterujący 5m do pomp dozujących 
kabel sygnału alarm. z przekaźnika 
Lanca injekcyjna z zaworem dozującym i zaworem odcinającym 

4 

Zbiornik Stalowy 
V=75 m3 
zbiornik 
jednokomorowy 
okrągły, ze stali 
nierdzewnej AISI 
304 element gotowy 
z ociepleniem 

Pojemność całkowita V [m3]   75m3 
Średnica nominalna DN [mm]   4500 
Średnica zewnętrzna (z izolacją) DN1 [mm]  4740 
Wysokość całkowita H [mm]   5040 
Wysokość (przelew) h1 [mm]   4600 
Wysokość (tłoczenie) h2 [mm]   4700 
Wysokość płaszcza h3 [mm]   4800 
Orientacyjna masa zbiornika [kg]   6000 
(6400 z izolacją) 
 

1 

 

5.2.13. Zestawienie materiałów do budowy pompowni 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
ŚREDNICA 

NOM./ZEWN. (PVC) 
ILOŚĆ 
[SZT.] Materiał wykonania UWAGI 

ssanie pomp 

1 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy DN150 2 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze 
wg EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek 
przepływu, − Uszczelnienie miękkie, 
− Centrycznie łożyskowany dysk, − 
Uszczelnienie miękkie, na   

2 
Tuleja kołnierzowa PE-
HD SDR17+ Kołnierz DN150 1 PE-HD Sdr17   

5 kolano 900 zPE-HD DN150 2 PE-HD Sdr17   
Tłoczenie (od kolektora głównego - KRÓĆCA  WŁACZENIOWEGO W POMPOWNI) 
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1 

zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy- 
ręczna DN80 2 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze 
wg EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek 
przepływu, − Uszczelnienie miękkie, 
− Centrycznie łożyskowany dysk, − 
Uszczelnienie miękkie, na   

2 
Przepływomierz 
Promag 10D DN80 1     

3 
zawór zwrotny  - praca 
w dowolnym położeniu dn80 1 

zespół zamknięcia : grzybkowy o 
krótkim przemieszczeniu, 
wspomagany sprężyną, korpus 
epoksydowany, korpus - żeliwo 
szare, Tuleja -brąz, prowadnica -
żeliwo szare, spężyna -stal 
nierdzewna ASI302, uszczelka 
EPDM, zwiercoadło żeliwo szare, 
trzpień -brąż   

4 
Zawor wypływowy 
(kran) dn15 1 ASI316   

5 
Mufa gwint wewnętrzny 
-stal-OC dn15-1/2" 1 ASI316   

6 

Śrubunek króćce 
płaskie do 
przyspawania gwint 
zewnętrzny dn15-1/2" 1 ASI316   

7 

Końcówka do węża ze 
stali nierdzewnej, gwint 
zewnętrzny dn20-3/4" 1 ASI316   

8 kolano 900 ze st.nierdz. DN80 4 ASI316   
9 Redukcja z PE DN90-dn160 1 PE-HD Sdr17   

10 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. DN80 7 ASI316   

11 kolano 900 zPE-HD DN150 1 PE-HD Sdr17   

12 

zawór manometryczny 
Fig. 528 trójdrogowy 
M20x1,5   1 

Ciśnienie robocze - max 2,5 MPa (25 
bar) w temperaturze 120°C, Korpus: 
mosiądz., Materiał uszczelnienia: 
Teflon + EPDM   

13 

manometr przemysłowy 
0-4 bar, średnica 
100mm, M20x1,5   1 

Wykonanie-standardowe ze 
sprężyną rurkową (Bourdona), Klasa 
dokładności-1, Przyłącze-stop 
miedzi, Element pomiarowy-stop 
miedzi (< 100 bar) stal CrNi (≥ 100 
bar),Materiał obudowy-stal CrNi, 
Szyba-szkło przemysłowe, 
Temperatura medium-max. , +80°C, 
Tempera   

14 lanca dozujaca    
dn 

1/2"     
Tłoczenie woduy surowej do zbiornika wody czystej 

1 kolano 900 zPE-HD DN150 4 PE-HD Sdr17   

2 
Tuleja kołnierzowa PE-
HD SDR17+ Kołnierz DN150 2     
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3 

zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy- 
ręczna DN150 1 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze 
wg EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek 
przepływu, − Uszczelnienie miękkie, 
− Centrycznie łożyskowany dysk, − 
Uszczelnienie miękkie, na   

4 lanca dozujaca    
dn 

1/2"     
ZESTAWIENIE RUR 

      mb     
Rury stalowe - stal nierdzewna ASI316L 

      mb     

4 
Rura ze st. 
nierdz.88,9x2 DN80 6     

9 
Rura ze 
st.nierdz.dz21,3x1,6 DN15 2     

Rury PE-HD Sdr17 
 Rura de160 dn150 12   
      

 

5.2.14.  Uwagi końcowe. 

5.2.14.1. Warunki BHP. 
 Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone  
z zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących ludzi.  
Przy robotach montażowych, transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, 
należy przestrzegać warunków zawartych w: 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie warunków  
i bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

5.2.14.2. Próby i odbiory. 
 Dla instalacji technologicznej należy przeprowadzić próby zgodnie z wymaganiami 
określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz normami odbiorowymi dla wodociągów 
PN-B-10725. 
 

Opracowała: 

mgr inż. Lucyna Majek 
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5.3.  Instalacyjna ogrzewania i wod-kan oraz wentylacji 
 

5.3.1. Opis instalacji 

5.3.1.1.  Woda zimna. 
Instalację należy wykonać z rur wodociągowych de 25 mm z PP, wpinając ją do rurociągu 

wody tłoczonej do sieci.  
Przyłącze wodociągowe wykonać  
 Na instalacji wody przed podejściem do umywalki w pomieszczeniu, zainstalowany zostanie 

zawór antyskażeniowy typ EA 241 z gwintem 3/4”. 
 Przed zaworem antyskażeniowym przewidziano filtr drobnosiatkowy FN 09S. 
W obu pomieszczeniach magazynowych zamontować umywalkę oraz zestaw bezpieczeństwa 

z natryskiem i oczopłuczkami. 
Przy umywalkach zainstalować kurek ze złączką do węża. 
Jako armatury odcinającej należy używać zaworów kulowych mufowych do wody.  

 

5.3.1.2. Woda ciepła 
W pomieszczeniu nad umywalką w chlorowni zamontować podgrzewacz elektryczny ciśnieniowy SH-
10-Si moc N-2,0 kW/ 230 V każdy.  
Przewody wody ciepłej wykonać z rur PP do wody ciepłej φ 25. 
 

5.3.1.3. Wentylacja  
W projektowanym budynku pompowni w pomieszczeniu chlorowni oprócz wentylacji 

grawitacyjnej (kratki wentylacyjne z ruchomymi żaluzjami - nawiewna i wywiewna), przewidziano 
wentylację mechaniczną za pomocą wentylatora.  

Wentylator należy zabudować wraz z odrębną kratką wentylacyjną nad posadzką 
pomieszczenia. 
Przewidziano montaż wentylatora osiowego typu HCBB/2-250/H o parametrach; wydajność V = 
350÷1200m3/h, Δp= 240÷150Pa, moc silnika jednofazowego -250W.  

Włączanie się wentylatora jest automatyczne z chwilą otworzenia drzwi do pomieszczenia; 
wyłączenie wentylatora automatyczne przy opuszczeniu pomieszczenia i zamknięciu drzwi. W 
przypadku konieczności pracy w pomieszczeniu przy drzwiach zamkniętych, włączanie i wyłączanie 
wentylatora jest sprzężone z oświetleniem elektrycznym danego pomieszczenia.  

W pomieszczeniu pompowni projektuje się wentylację grawitacyjną (kratki wentylacyjne z 
ruchomymi żaluzjami - nawiewna i wywiewna), 

5.3.1.4. Ogrzewanie  
 

Do ogrzewania pomieszczeń budynku pompowni, dobrano konwektory elektryczne typu np. 
CNS. Konwektory dostosowane są do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik 
wyposażony jest we wbudowany termoregulator, który gwarantuje płynną regulację temperatury i 
łatwość obsługi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki posiadają są w wykonaniu 
antybryzgowym. Posiadają również zabezpieczenie przeciwmrozowe. Przewidziano 2 ogrzewacze 
elektryczne, elektryczne po jednym w każdym pomieszczeniu o mocy pobieranej 2x N= 1,0 kW, 
Sterowanie ogrzewaczy regulatorem temperatury w zakresie włączenia +50Cdo +100C.  
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5.3.1.5. Kanalizacja wewnętrzna 
W pomieszczeniu pompowni oraz chlorowni zaprojektowano po 1 kratce ściekowej. Ścieki 

z chlorowni sprowadzone sa do i do bezodpływowego neutralizatora ścieków.  

Odpływy z umywalek z chlorowni zostaną również sprowadzone zostanie do neutralizatora. 

Ścieki z pom. Pompowni sprowadzone sa do pompowni ściekowej zlokalizowanej na działce 
91. 

Kanalizację wewnętrzną projektuje się wykonać systemem kształtek i rur z PVC.  

Przejścia kanałów oraz rurociągów przez ścianę lub pod fundamentem należy wykonać w 
rurach osłonowych stalowych wg. PN-80/ H-74219. 

5.4. Lista materiałów  
INSTALACJE WOD-KAN 

1 Wodomierz WS-2,5 1   
2 Zawór kulowy dn15; dn 0,6MPa 2   
3 Zawór antyskażeniowy EA 241; ¾” 1   
4 Oczomyjka 1   
5 Zawór kulowy dn15; dn 0,6MPa; ze 

złączką do węża 
1 

  
6 Rury wodociągowe PP φ25 10,0m   

WENTYLACJE 
Czerpnia ścienna 200x250mm N-1 
  

2 Frapol-Kraków 

N-2 Wyrzutnia ścienna F250 2 Frapol - Kraków 
wentylator typu HCBB/2-250/H WN-1 
Producent: VENTURE INDUSTRIES                     
Qmax=2160 m3/h, N=250W 

1 Venture Industries 

OGRZEWANIE 

  Konwektory elektryczne typu CNS   1,0 kW 
    2 Stiebel-Eltron 

 

 

5.4.1.1. Lista materiałów  

5.4.2. Warunki BHP. 
Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone z 

zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących 
ludzi. Poza ogólnymi przepisami BHP, obowiązującymi przy robotach montażowych, 
transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, należy przestrzegać 
warunków zawartych w: 
 Rozporządzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunków 

BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/2003. 
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5.4.3. Próby i odbiory. 
Dla sieci i instalacji należy przeprowadzić próby zgodnie z wymaganiami określonymi 

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II. 
Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz normami odbiorowymi dla wodociągów 
PN-81/B-10725 i kanalizacji PN-84/B-10735. 

 
 

Opracowała: 
mgr inż. Lucyna Majek 
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5.5. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

5.5.1. Podstawa opracowania. 
 Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
1 umowy z Inwestorem; 
2 wizji lokalnej; 
3 podkładów geodezyjnych stanu istniejącego; 
4 wytycznych technologicznych; 
5 obowiązujących przepisów branżowych i polskich norm. 

5.5.2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy branży elektrycznej budowy sieci 

wodno-kanalizacyjnej w m. Wierzchowice, Grabik, Korytów i Śrem wraz z modernizacją SUW 
i oczyszczalnią ścieków w Wierzchowicach. 

  Dokumentacja obejmuje: 
§ nową rozdzielnicę główną „RG-T”; 
§ instalacje automatyki i AKP; 
§ instalacje SSWIN. 

5.5.3. Zasilanie energetyczne obiektu 
Na terenie pompowni posadowiona zostanie szafka pomiarowa z licznikiem energii 

elektrycznej i pomiarem bezpośrednim. Lokalizacja szafki jest przedstawiona na planie 
zagospodarowania terenu (projekt szafki nie jest objęty tym opracowaniem).  

Obliczeniowa moc szczytowa wg metody współczynnika zapotrzebowania wynosi 
10,87kW po modernizacji. Pompownia wymaga określenia nowych warunków 
przyłączeniowych przez dostawcę energii elektrycznej. 

Zasilanie nowej rozdzielnicy technologicznej „RG-T” odbywać się będzie 
projektowanym kablem YKY 5x16mm2 wyprowadzonym z nowej szafki pomiarowej na terenie 
pompowni. 

Na elewacji kontenera zostanie zainstalowana zostanie szafka przyłączeniowa agregatu 
przewoźnego. Należy do niej doprowadzić od rozdzielnicy „RG-T” przewód zasilający 5xLgY 
10mm2. 

5.5.4. Rozdzielnica główna technologiczna RG-T 
Projektuje się w wykonanie nowej rozdzielnicy głównej technologicznej „RG-T” w 

projektowanym kontenerze pompowni, z której zasilana będzie nowa rozdzielnica zestawu 
hydroforowego „RZH” w Stacji oraz wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz kontenera oraz 
na terenie pompowni.  

Jako zabezpieczenie główne w rozdzielnicy „RG-T” projektuje się kompaktowy 
wyłącznik mocy o parametrach: 

• Prąd znamionowy: 32A 
• Napięcie znamionowe: 690 V AC 
• Nastawa zabezpieczenia magnetycznego: 350A 
• Nastawa zabezpieczenia termicznego: 25-32A 
• Wytrzymałość zwarciowa: 50 kA (415 V) 
• Ilość biegunów: 3 
W rozdzielnicy „RG-T” zainstalowany zostanie ręczny przełącznik zasilania „agregat 

– 0 – sieć” który dodatkowo powinien być wyposażony w dźwignię umożliwiającą instalację 
przełącznika na elewacji rozdzielnicy „RG-T”. Minimalne parametry przełącznika zasilania: 

• Liczba biegunów – 4P 
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• Napęd: I – 0 – II  
• Napęd zewnętrzny – wałek + sprzęgło  
• Prąd cieplny – Ith=40A  
Nowo projektowaną rozdzielnicę „RG-T” projektuje się wykonać na bazie szafy 

energetycznej z blachy stalowej o wymiarach: 
  - szer. 800mm, wys. 2000mm, gł. 400mm. - 1 sztuka; 
 Szafa posadowiona będzie na cokole wysokości 100mm. Projektuje się zastosowanie 

na elewacji rozdzielnicy „RG-T” elektronicznego analizatora sieci, który będzie pokazywał 
aktualne wartości prądów i napięć oraz zużycie energii elektrycznej przez urządzenia pracujące 
na Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone parametry przekazywane 
będą do systemu wizualizacji pracy obiektu. 

Na elewacji rozdzielnicy „RG-T” znajdować się będą również elementy sterownicze, 
czyli przełączniki rodzaju pracy oraz diody sygnalizacyjne LED.  

 

5.5.5. Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH 
Zasilanie rozdzielnicy „RZH” odbywać się będzie nowym przewodem zasilającym  5x 

LgY 6mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy „RG-T”. 
Wewnątrz rozdzielnicy znajdować się będzie zintegrowana przetwornica częstotliwości 

wraz z pełną aparaturą łączeniową oraz zabezpieczeniową pomp. 
Zainstalowany wewnątrz rozdzielnicy „RZH” sterownik mikroprocesorowy połączony 

będzie za pomocą kabla O2YS(St)CY 2x0,64mm z modułem telemetrycznym z funkcją 
sterownika PLC w „RG-T” którym przesyłane będą podstawowe parametry pracy pomp za 
pomocą komunikacji modbus. 

5.5.6. Zbiornik wody czystej 
 Na terenie stacji projektuje się wykonanie nowego zbiornika wody czystej. Do 

zbiornika projektuje się ułożenie nowych kabli sygnalizacyjnych:  
9. yKYektmY 3x1mm2 – sonda hydrostatyczna 
10. YKSY 7x1mm2– sondy konduktometryczne i czujnik otwarcia 

Projektowanymi kablami przekazywany będzie ciągły pomiar poziomu wody w 
zbiorniku otrzymywany z hydrostatycznej sondy poziomu dedykowanej do wody czystej w 
komorze zbiornika.  

W zbiornikach projektuje się instalację sond konduktometrycznych do których 
doprowadzony będzie nowy kabel YKSY 7x1mm2. Sondy współpracować będą z elektronicznym 
czujnikiem poziomu przy awarii sondy hydrostatycznej lub z modułem telemetrycznym z 
funkcją sterownika PLC. 

Na elewacji rozdzielnicy „RG-T” zostanie zainstalowany miernik z wejściem 
prądowym o parametrach: 

3. 0, 2 lub 4 wyjścia REL / OC 
4. RS-485 / Modbus RTU 
5. miernik z kolorowym bargrafem 20-punktowym 
6. wejścia 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V 
7. wyjście analogowe: aktywne wyjście zasilające 24V DC 

Miernik przedstawiać będzie ciągły podgląd poziomu wody w zbiorniku wody czystej, 
dodatkowo będzie umożliwiał podgląd za pomocą wyświetlacza LED w postaci liczbowej oraz 
za pomocą dwukolorowego bargrafu 20-punktowego, odzwierciedlającym od 0%-100% zakresu 
pomiarowego. 

5.5.7. Techniczne zabezpieczenie obiektu SSWIN 
Projektuje się wykonanie w projektowanym kontenerze pompowni systemu sygnalizacji 

włamania i napadu obejmującego swoim zasięgiem pomieszczenia wewnętrzne pompowni oraz  
zbiornik wody czystej. Cały system zamknięty zostanie w szafce „CA” zainstalowanej w 
kontenerze pompowni nad rozdzielnicą „RG-T”. 
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W rozdzielnicy „RG-T” zabudowane zostaną przekaźniki interfejsowe w celu 
przekazania informacji do centrali alarmowej o otwarciu włazów ujęć oraz zbiornika wody 
czystej. Dodatkowo informacja o alarmie, wywołana z centrali alarmowej zostanie 
doprowadzona do modułu telemetrycznego z funkcją sterownika PLC zabudowanego w 
rozdzielnicy „RG-T” za pomocą przekaźnika o dwóch stykach przełączanych i napięciu 
znamionowym cewki 12V DC. Pomiędzy szafką „CA” a rozdzielnicą „RG-T” należy ułożyć 
przewód zasilający YDY 3x1,5mm2 oraz 2xYTDY 6x0,5mm2. Ochrona SSWiN zrealizowana jest 
niezależnie od modułu telemetrycznego z funkcją sterownika PLC i technologii obiektu.  

Parametry urządzeń wchodzących w skład instalacji SSWIN: 
L.p. Urządzenie Parametry Ilość 
1. Centrala alarmowa  Ilość wejść: 8 

 Max ilość wejść: 32 
 Strefy: 16 
 Wyjścia wysokoprądowe: 2 
 Wyjścia niskoprądowe: 6 
 Max ilość wyjść: 32 
 Timery: 28 
 Pamięć zdarzeń: 439 
 Max ilość użytkowników: 64 
 Wydajność zasilacza: 1.2 A 
 Napięcie zasilania: 18 V AC 
 Pobór prądu (płyta): 127 mA 
 Parametry linii: NO, NC,EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 
 Komunikator: telefoniczny (dialer), 
 Certyfikat EN50131: Grade 2 
 Wymiary: 173 x 106 mm 

1 

2. Manipulator Rodzaj manipulatora: LCD 
Kolor podświetlenia: zielony 
Ilość wejść: 2 
Klasa środowiskowa: II 
Napięcie zasilania (± 15%): 12 V 
Pobór prądu (gotowość): 17 mA 
Max pobór prądu: 101 mA 
Temperatura pracy: -10...+55 °C 
Wymiary: 140 x 126 x 26 mm 
Certyfikat EN50131: Grade 3 

1 

3. Ekspander wejść Rodzaj: Ekspander wejść 
Ilość wejść: 8 
Napięcie zasilania: 12 V 
Pobór prądu: 35 mA 
Wymiary: 80 x 57 mm 
Waga: 47 g 

1 

4. Sygnalizator optyczno-
akustyczny zewnętrzny 
z akumulatorem 

Rodzaj sygnalizatora: Optyczno - akustyczny 
Sygnalizacja akustyczna: Przetwornik 
piezoelektryczny 
Natężenie dźwięku: Do 120 dB 
Sygnalizacja optyczna: Diody LED 
Miejsce na akumulator: 1.2 Ah / 6 V 
Obudowa: Poliwęglan PC LEXAN 
Temperatura pracy: -25...+70 oC 
Zasilanie: 12V DC 
Wymiary: 148 x 254 x 64 mm 

1 
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Waga: 0.96 kg 
Certyfikat EN50131: Grade 2 

5. Czujki ruchu PIR Rodzaj czujki: PIR 
Zalecana wysokość montażu: 2.4 m 
Temperatura pracy: -10...+55 oC 
Zasilanie: 12V DC 
Pobór prądu: 11 mA 
Wymiary: 62 x 96 x 48 mm 

2 

6. Kontaktron 
magnetyczny na drzwi 

Wyjścia: NC 
Temperatura pracy: -30...+55 oC °C 
Wymiary: 58.5 x 16.5 x 15.2 mm 
Waga: 24 g 

2 

7. Obudowa do centrali 
alarmowej (CA) 

Wbudowany transformator: 70 VA 
Napięcie zasilania: 230V AC 
Miejsce na akumulator: 17 Ah / 12 V 
Zabezpieczenie antysabotażowe: TAK 
Wykonanie: Blacha metalowa 
Wymiary: 330 x 405 x 110 mm 

1 

8. Akumulator Rodzaj: Bezobsługowy 
Napięcie: 12 V 
Pojemność:  7,2 Ah 
Wymiary: 151 x 65 x 101 mm 
Przeznaczenie: Zasilacze UPS, centrale alarmowe, 
zasilacze buforowe. 

1 

 

5.5.8. Instalacje sterowania i sygnalizacji 
Jako napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy „RG-T” projektuje się 

napięcie 230VAC oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania ręcznego urządzeń 
projektuje się przełączniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacjach 
poszczególnych rozdzielnic. Jako sygnalizację stanu pracy oraz awarii urządzeń projektuje się 
diody świetlne i lampki sygnalizacyjne. 

Obwody sterowania 24VDC, zasilane będą z gwarantowanego napięcia 24VDC 
otrzymywanego z zasilacza, modułu bateryjnego 3.4Ah oraz jednostki sterującej DC UPS. 

5.5.9. Sterowanie oraz komunikacja z użytkownikiem 
Projektuje się wykonanie pompowni pracującej w pełnej automatyce. Wewnątrz 

rozdzielnicy „RG-T” zostanie zainstalowany moduł telemetryczny o parametrach : 
- Transmisja pakietowa GSM/GPRS 
- Integralny modem GSM 850/900/1800/1900 
- Wejścia i wyjścia binarne (8...16/8...0) 
- Wejścia analogowe 4-20 mA (2) 
- Optoizolowany port komunikacyjny dla urządzeń zewnętrznych (RS 232/422/485) 
- Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek. 
- Programowany sterownik PLC 
- Standardowe protokoły transmisyjne (MODBUS RTU, GAZMODEM, M-BUS, NMEA 0183) 
- Rozłączalne listwy zaciskowe 
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe wej/wyj cyfrowe i wejścia analogowe. 

Moduł telemetryczny z funkcją sterownika PLC będzie podłączony ze sterownikiem 
mikroprocesorowym w rozdzielnicy „RZH” za pomocą protokołu MODBUS przewodem 
dedykowanym do komunikacji O2YS(St)CY 2x0,64mm2. 

W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urządzenia są sprawne, 
przełączniki wszystkich urządzeń na elewacji projektowanej rozdzielnicy „RG-T” powinny 
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być ustawione w pozycji pracy Automatycznej. Sterownik sam, w oparciu o zaprogramowany 
algorytm, będzie sterować pracą stacji zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas 
niektórych stanów awaryjnych. W przypadku awarii sterownika możliwa będzie praca 
poszczególnych urządzeń w trybie ręcznym z poziomu łączników umieszczonych na elewacji 
rozdzielnicy „RG-T”. 

Moduł telemetryczny będzie udostępniał wszystkie monitorowane parametry pracy 
urządzeń. Zasilanie modemu zapewniającego komunikację odbywać się będzie poprzez zasilacz 
buforowy z akumulatorem, co pozwoli na zdalny monitoring braku zasilania na obiekcie.  

Użytkownik zobowiązany będzie nabyć w momencie realizacji inwestycji karty SIM 
ze statycznym adresem IP w wydzielonym APN, co zapewnieni wysokie standardy 
bezpieczeństwa i niezawodność transmisji danych, a wykorzystywana sieć obiektów jest 
zamknięta i dostępna tylko dla użytkownika.  

5.5.10. Instalacje elektryczne 
Instalacja do zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi wewnątrz kontenera 

pompowni wykonana będzie jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju 
urządzenia, prowadzonymi w istniejących oraz w razie potrzeby dobudowanych korytkach 
kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW. Projektuje się wykonanie 
instalacji gniazd 400V, 230V oraz 24VAC, instalacje wykonać przewodami YDY 3 x 2.5 mm2.  

Wewnątrz pomieszczeń, projektuje się oświetlenie na bazie przemysłowych opraw 
świetlówkowych IP65. Rozmieszczenie opraw wraz z parametrami świetlnymi podano na rzucie 
obiektów z planem instalacji elektrycznej E/PLAN/1. Jedną z opraw wyposażyć w moduł 
zasilania awaryjnego 2h. Do tej oprawy należy doprowadzić przewód typu YDY 4x1.5mm2, do 
pozostałych opraw układać przewód YDY 3x1.5 mm2. 

Wszystkie obwody instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych budynku SUW 
zabezpieczone i zasilane będą w rozdzielnicy „RG-T”. 

5.5.11. Instalacja uziemienia 
Projektuje się wykonanie uziomu fundamentowego w projektowanym kontenerze 

pompowni. Uziom należy układać w dolnej warstwie ławy fundamentowej, bednarkę 
zamocować w sposób uniemożliwiający zmianę jej położenia podczas wylewania betonu. 
Projektowany uziom należy połączyć za pomocą Głównej Szyny Wyrównawczej (GSW) 
zainstalowanej w pomieszczeniu pompowni. Dodatkowo uziom należy podłączyć do 
metalowego poszycia kontenera. 

5.5.12. Połączenia wyrównawcze 
Projektuje się wykonanie szyny wyrównawczej z bednarki ocynkowanej Fe/Zn25 x 4 

mm ułożonej na ścianie pompowni w projektowanym kontenerze. Szynę wyrównawczą należy 
połączyć z przewodem PE, obudową rozdzielnicy „RG-T”. Do szyny wyrównawczej 
przyłączać rurociągi metalowe wchodzące jak i wychodzące z budynku oraz wszystkie 
pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę ułożyć na wysokości około 35 cm od posadzki. 
Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem żółto-zielonym typu LgY o 
przekroju nie mniejszym niż 6mm2. 

Ze względu na podłączenie do szyny wyrównawczej agregatu prądotwórczego, 
rezystancja uziemiania powinna wynosić R=5Ω. W tym celu, należy wykonać uziom wbijany 
przy wykorzystaniu prętów uziemiających o wys. 3m. i połączyć je z istniejącym uziomem 
budynku. 

5.5.13. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) 

projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wkładki bezpiecznikowe. 
Uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie w części obwodów 
rozdzielnicy elektrycznej, wyłączników różnicowo-prądowych o nominalnym prądzie 
różnicowym IΔN=30mA. 
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5.5.14.  Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzeń stanowić będzie 

ochronnik klasy B+C zainstalowany w nowej rozdzielnicy „RG-T”. Dla ochrony  zewnętrznych 
przetworników pomiarowych tj. sondy hydrostatycznej zainstalowanej w zbiorniku wody, 
zostanie w jej torze prądowym 4-20mA zainstalowany dwustopniowy ochronnik dedykowany 
do układów pomiarowych i sterowania.  

5.5.15. Układanie kabli 
Kable w obiekcie należy układać w rowie kablowym o głębokości 0.8 m na 10cm 

podsypce z piasku, następnie kable należy przysypać warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą 
gruntu rodzimego o grubości 25cm, po czym trasy oznaczyć taśmą z PVC koloru niebieskiego. 
Na kablach należy założyć oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny być założone co 10 m oraz 
przy wejściach i wyjściach z przepustów. Na oznacznikach należy umieścić: symbol i numer 
ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla oraz rok ułożenia kabla. Przed 
zasypaniem kabli należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej  wykonanie namiaru 
geodezyjnego. 

5.5.16. Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowiązującymi 

normami: 
4. PN-IEC 60364 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / 
5. SEP- E - 004 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. / 
6. Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary kontrolne stanu izolacji i 

skuteczności ochrony dodatkowej.  
 

5.5.17. Obliczenia techniczne 

Lp. Nazwa urządzenia 
Pn 

[kW] 
Ilość 

Ilość 
rezerw. 

Pi 
[kW] 

Pi obl. 
[kW] 

cos j 
wsp. 

kz 
Pz  

[kW] 
Qz 

[kVAr] 

Stacja Uzdatniania Wody 

1. Pompa sieciowa (falownik) 3,00 3 0 9,00 9,00 0,98 0,9 8,10 1,64 
2. Ogrzewanie pompowni 2,00 1 0 2,00 2,00 0,95 0,8 1,60 0,53 
3. Pompki dozujace 0,10 2 1 0,20 0,10 0,60 0,9 0,09 0,12 
4. Podgrzewacz wody 2,00 1 0 2,00 2,00 0,98 0,3 0,60 0,12 
5. Obwody sterowania, AKP 0,50 1 0 0,50 0,50 0,95 0,2 0,10 0,03 
6. Oświetlenie ogólne, zewnętrzne 0,20 1 0 0,20 0,20 0,85 0,9 0,18 0,11 
7. Gniazda ogólne 1,00 2 0 2,00 2,00 0,85 0,1 0,20 0,12 
           

  RAZEM:       15,90       10,87 2,68 
           

 Ogółem moc zainstalowana: Pi = 15,90 kW       
 Ogółem moc zapotrzebowana: Pz = 10,87 kW       
 Moc pozorna zapotrzebowana: Sz = 11,20 kVA       
           
 Zastępczy współczynnik mocy: tg jz = 0,25        
 Wymagany współczynnik mocy: tg jdop = 0,40        
           

 
Obliczeniowa moc baterii 
kondensat.: QBK= -1,67 kVAr       
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Moc baterii zastosowanej do 
kompensacji: QK= 0,00 kVAr       

           

 
Współczynnik mocy po 
kompensacji: tg jK = 0,25 cos jK = 0,97      

           
 Obliczeniowy prąd szczytowy: Is = 16,16 A       
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5.6. Część Drogowa 

5.6.1. Układ dróg wewnętrznych 
Zaprojektowano układ drogowy składający się z placu manewrowego oraz zjazdu indywidualnego z 

drogi publicznej spełniającego warunki zawarte w  Decyzji Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 28-10-2016r pismo 
OŚD 7230.1.17.2016 . Zjazd z drogi stanowi odrębne opracowanie. 

5.6.2. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DRÓG  
Dla układu drogowego zaprojektowano następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

ciągów komunikacyjnych (w tym zjazdu). 
WARSTWY KONST. PROJEKTOWANEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO: 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 
kostka betonowa typu BEHATON 
(koloru szarego 

Ścieralna 8 

podsypka cementowo-piaskowa 
1:3 

Wiążąca 3 

kruszywo naturalne 0/31,5 
stabilizowane mechanicznie 

Podbudowa zasadnicza 25 

Podłoże doprowadzone do grupy 
nośności G1 

Wzm. 
podłoża 

15 

Razem  48 
 
 
 
UWAGA!  

Przed rozpoczęciem wykonania warstw konstrukcji jezdni należy skontrolować właściwe 
zagęszczenie wykopów po robotach budowlanych. Podłoże pod posadowienie warstw 
konstrukcyjnych jezdni powinno spełniać wymagania podłoża kategorii G1 oraz powinno być 
właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.0 
i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 100 MPa.  

5.6.3.  POCHYLENIA PODŁUŻNE I POPRZECZNE 
Na odcinkach prostych układu komunikacyjnego przyjęto przekrój jednostronny o spadku 

2%. Na terenie placu manewrowego przyjęto pochylenie dwustronne daszkowe o wartości 2%. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu zjazdu, gdyż zgodnie z w/w 
rozporządzeniem dla zjazdu publicznego pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi powinno 
być dostosowane do jej ukształtowania. Ponadto na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi 
korony drogi pochylenie podłużne zjazdu powinno być nie większe niż 5 %, zaś na dalszym odcinku 
nie większe niż 15 %. 

5.6.4. ODWODNIENIE 
Wody opadowe z zaprojektowanego układu komunikacyjnego poprzez spadki poprzeczne i 

podłużne będą odprowadzane na teren przyległy należący do Inwestora. 

8. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI: 

 

Lp ZESTAWIENIE JEDNOSTKA ILOŚĆ 

 Nawierzchnia z kostki betonowej typu 

BEHATON wraz z warstwami 

konstrukcyjnymi (nawierzchnia 

projektowanych dróg wewnętrznych, placu 

m² 660,575 
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manewrowego 

 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm m 182,5 

 

 

Projektant: arch. mgr inż.  A Opolska 
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6. SPIS RYSUNKÓW. 
Ujęcie i SUW Wierzchowice 

 

L.p. Wyszczególnienie Skala Nr rys. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU UJĘCIA I SUW 

1. Orientacja 1:10000 1 

2. Zagospodarowanie terenu 1:500 2 

3. Plan Sieci 1:250 3 
4. Widok i szczegóły ogrodzenia systemowego 1:50 4 
5 Przekrój konstrukcyjny placu pieszo-jezdnego  1:25 5 
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
4. Wyburzenia  1:100  

5. Elewacje 1:100  

6. Rzut 1:100  

7. Przekrój  1:100  

8. Dach 1:100  

CZĘŚĆ INSTALACYJNA – UJĘCIE WODY I SUW 

9. Schemat technologiczny - 1T 

10. Studnia istniejąca S1 1 : 50 2T 
11. Studnia istniejąca S2 1 : 50 3T 
12. Obudowa studni projektowana S-1 1 : 50 4T 
13. Obudowa studni projektowana S-2 1 : 50 5T 
14. Zbiornik wody czystej 1 : 50 6T 
15. SUW i Pompownia – rzut i przekroje  1 : 50 7T 

16. Neutralizator  1 : 50 8T 

17. Profile podłużne sieci zewnętrznych cz.1 1 : 100/500 9T 

18. Profile podłużne sieci zewnętrznych cz.2 1 : 100/500 10T 

19. Profile podłużne sieci zewnętrznych cz.3 1 : 100/500 11T 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA – FUNDAMENT POD ZBIORNIK STALOWY 
20. Płyta fundamentowa 1 : 50, 1:20 1K 
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA 
21. Elewacja rozdzielnicy RG-T  - E/0.1 

22. Elewacja i rozmieszczenie aparatów w rozdzielnicy RG-T - E/1 

23. Schemat ideowy połączeń SSWIN - E/A/1 

24. Plan instalacji elektrycznych i SSWIN 1:20 E/PLAN/1 

25. Schematy elektryczne i automatyki SUW rozdzielnicy RG- 1:20 E/RG-T/1÷ 
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T wraz z listą kablową i materiałową E/RG-T/15 

 

 

 

Pompownia Korytów 
 

L.p. Wyszczególnienie Skala Nr rys. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Orientacja 1:10000 1 

2. Zagospodarowanie terenu 1:500 2 

3. Plan Sieci 1:250 3 

4. Widok i szczegóły ogrodzenia systemowego 1:50 4 
5. Przekrój konstrukcyjny placu pieszo-jezdnego 1:25 1DA 
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

6. Schemat technologiczny - 1T 

7. Pompownia rzut i przekroje 1 : 50 2T 
8. Neutralizator  1 : 50 3T 
9. Zbiornik wody czystej 1 : 50 4T 
10. Profile podłużne sieci zewnętrznych cz.1 1 : 100/500 5T 

11. Profile podłużne sieci zewnętrznych cz.2 1 : 100/500 6T 

CZĘŚĆ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA  
12. Płyta fundamentowa– FUNDAMENT POD ZBIORNIK 

STALOWY 
1 : 50, 1:20 1K 

13. Pompownia wody- fundament pod budynek 1:50 2K 
14. Pompownia wody - schemat konstrukcji stalowej budynku 1:50 2K 
15. Elewacje pompowni 1:50 4K 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA 
16. Elewacja rozdzielnicy RG-T  - E/0.1 

17. Elewacja i rozmieszczenie aparatów w rozdzielnicy RG-T - E/1 

18. Schemat ideowy połączeń SSWIN - E/A/1 

19. Plan instalacji elektrycznych i SSWIN 1:20 E/PLAN/1 

20. Schematy elektryczne i automatyki  -  
rozdzielnicy RG-T wraz z listą kablową i materiałową 

- E/RG-T/1÷ 
E/RG-T/10 
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