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PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI STACJI
WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 460/2,
OBRĘB DĄBROWA, GMINA ŁASKARZEW
TECHNOLOGIA
1. Podstawa opracowania
 wizja lokalna
 pozwolenie wodnoprawne z dnia 30 listopada 2011 roku, znak RŚ.6341.48.2011
wydanego przez Starostę Powiatu Garwolińskiego,
 uzgodnienia z Inwestorem
 wytyczne i instrukcje producentów
 obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej
 uzgodnienia z projektantami branżowymi

2. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy przebudowy i modernizacji stacji wodociągowej w Dąbrowie na
działce o numerze ewidencyjnym 460/2 dla potrzeb odbiorców korzystających z wodociągu
grupowego w skład którego będą wchodzić miejscowości: Dąbrowa, Kolonia Dąbrowa, Grabina,
Wola Łaskarzewska, Sośninka, Uścieniec, Aleksandrów, Lewików-Wanaty, Krzywda, Budel,
Lipniki, Stary Helenów, Celinów, Ksawerynów, Budy Krępskie, Nowy Helenów, Leokadia, na
terenie miasta Łaskarzew ul. Przychód, na terenie gminy Maciejowice - Leonów.

3. Materiały wyjściowe
 dokumentacja geotechniczna podłoża projektowanego budynku wykonana w sierpniu
2018 roku przez Jana Steca,
 pozwolenie wodnoprawne z dnia 30 listopada 2011 roku, znak RŚ.6341.48.2011
wydanego przez Starostę Powiatu Garwolińskiego,
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r poz. 1989)
 mapa syt. – wys. terenu ujęcia w Dąbrowie w skali 1 : 500,
 wizja terenowa ujęcia i stacji wodociągowej w Dąbrowie,
 normy, literatura techniczna oraz obowiązujące przepisy

4. Zapotrzebowanie na wodę
4.1

Zapotrzebowanie bytowo - gospodarcze

Wodociąg grupowy będzie zaopatrywał w wodę dla potrzeb socjalno bytowych i
gospodarczych mieszkańców miejscowości: Dąbrowa, Kolonia Dąbrowa, Grabina, Wola
Łaskarzewska, Sośninka, Uścieniec, Aleksandrów, Lewików-Wanaty, Krzywda, Budel, Lipniki,
Stary Helenów, Celinów, Ksawerynów, Budy Krępskie, Nowy Helenów, Leokadia, na terenie
miasta Łaskarzew ul. Przychód, na terenie gminy Maciejowice - Leonów:
 Qmax roczne = 146 073 m3/rok
 Qśr d = 307,9 m3/d

 Qmax h = 26,7 m3/h
 z uwzględnieniem potrzeb przeciwpożarowych Qmaxh = 40.0 m3/h przy zatwierdzonych
zasobach wód podziemnych w kat. B w ilości:
 Studnia nr 1 - Q = 41,7 m3/h przy S=3,4 m
 Studnia nr 2 - Q = 42,0 m3/h przy S=3,4 m
4.2

Zapotrzebowanie pożarowe

Zapotrzebowanie pożarowe ustalono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. Nr 124, poz.1030) na 10 dm3/s
przy założeniu, że podczas pożaru zapotrzebowanie bytowo - gospodarcze maleje do 15%.
Sieć wodociągowa została zwymiarowana z uwzględnieniem rozbioru pożarowego na
poszczególnych jej końcówkach. Zapas wody pożarowej zgromadzony będzie w projektowanym
zbiorniku wyrównawczym. Zapewni on zapas wody na cele przeciwpożarowe w ilości 150m3.

5. Koncepcja przebudowy stacji uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu
5.1

Ogólny opis projektowanej inwestycji

Projektowana przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej niezbędna jest z uwagi na
konieczność zmiany sposobu obsługi sieci wodociągowej i zapewnieniu wymaganej ilości wody.
Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 460/2
położonej w miejscowości Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Łaskarzew. Wodociąg
wykorzystuje dwie studnie głębinowe o wydajności zgodnej z aktualnym pozwoleniem
wodnoprawnym, które zapewniają pokrycie potrzeb bytowo gospodarczych i pożarowych.
Woda ze studni głębinowych podawana jest pompą głębinową poprzez do zbiornika
wyrównawczego o pojemności 150 m3 a stąd za pomocą zestawu pompowego do istniejącej
sieci rozdzielczej.
Dezynfekcja wody prowadzona będzie w razie potrzeby za pomocą chloratora 1%towym roztworem podchlorynu sodu tłoczonego przewodem PE 25 do przewodu tłocznego PE
150 na odcinku studnia głębinowa - zbiornik.
Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną zatwierdzona wydajność ujęcia dla potrzeb
wodociągu wynosi:
 Studnia nr 1 - Q = 41,7 m3/h przy S=3,4 m
 Studnia nr 2 - Q = 42,0 m3/h przy S=3,4 m
Wydajności te pokrywają maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody a przy
zastosowaniu zbiornika wyrównawczego są w stanie pokryć znacznie większe zapotrzebowanie,
które może wystąpić w dalszej perspektywie użytkowania.
Dla potrzeb odbiorców wody objętych projektowanym wodociągiem wystarcza praca
jednej pompy głębinowej z wykorzystaniem pojemności retencyjnej zbiornika wyrównawczego.
W wypadku awarii pompy w studni głównej oraz wykorzystaniu zapasów wody w
zbiorniku zasilanie zostanie skierowane na studnię drugą. Studnie pracują naprzemiennie.

5.2

Studnia głębinowa

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego szachtu studni głębinowej w ramach
przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania należy wymienić pompę głębinową, wodomierz i
zawór odcinający w miejsce istniejącego zaworu zwrotnego należy zamontować zawór
antyskażeniowy.
5.3

Podstawy teoretyczne

Chlorowanie wody - metoda dezynfekcji wody polegająca na wprowadzaniu chloru do
oczyszczonej wody. Do chlorowanie wody zastosowano związek podchlorynu sodu.
C=150 g/l – stężenie podchlorynu sodu 15%
Q= 0,8 g/m3 - zakładana dawka chloru.
Ilość podchlorynu jaka odpowiada zakładanej dawce chloru:
0,8g/m3 : 150g/l = 0,0053l = 5,3 ml podchlorynu / m3
Ilość podchlorynu dawkowana na wydajność SUW:
5,3ml/m3 * 40 m3/h =212 ml/h – wymagana wydajność pompki chloratora
Zakłada się możliwość dozowania podchlorynu na zbiornik retencyjny oraz na sieć
wodociągową.
5.4

Wytyczne branżowe

5.4.1 Branża budowlana
Projektowana przebudowa technologii stacji nie wymaga wykonania dodatkowych
fundamentów. Urządzenia będą montowane na istniejącej posadzce lub montowane na ścianie.
5.4.2 Branża sanitarna
 po doborze pomp głębinowych należy zweryfikować zasadność doboru zaworu
bezpieczeństwa na wodzie surowej.
 jeśli instalacja wodociągowa na sieci za Zestawem pompowym wymaga ciśnienia
maksymalnego 6 bar należy zweryfikować zasadność doboru zaworu bezpieczeństwa na
rurociągu tłocznym za zestawem sieciowym
5.4.3 Branża elektryczna
 w studni głębinowej należy zaprojektować sondę hydrostatyczną do pomiaru poziomu lustra
wody oraz zabezpieczenia pomp głębinowych przed sucho biegiem wraz z przewodem do
szafy RT,
 w zbiorniku retencyjnym należy zaprojektować sondę hydrostatyczną, pływak dla suchobiegu
pomp sieciowych oraz odpowiadające im przewody elektryczne do szary RT,
 zabezpieczenie II stopnia pomp głębinowych przed suchobiegiem poprzez pomiar prądu
biegu jałowego realizowane z szafy RT,
 należy zaprojektować Rozdzielnie Główną RG która zasila potrzeby własne SUW np.
obwody oświetlenia, gniazd, ogrzewania oraz zasila rozdzielnie RT i RZH,
 wszystkie urządzenia technologiczne: pompy głębinowe, przepływomierze powinny być
zasilane i sterowane z Rozdzielni Technologicznej,

 Rozdzielnia Technologiczna i rozdzielnia Zestawu Hydroforowego powinny być zasilane z
Rozdzielni Głównej,
 w pomieszczeniu chlorowni należy przewidzieć gniazdko 230V do zasilania chloratora,
 dla zaprojektowanych silników i aparatury kontrolno pomiarowej należy zaprojektować
odpowiednie typy i przekroje przewodów elektrycznych. Od sond hydrostatycznych,
przepływomierzy oraz dla pomp zestawu hydroforowego należy zaprojektować przewody
ekranowane.
5.5

Dobór urządzeń i obliczenia

Doboru urządzeń dokonano na podstawie badań wody surowej. Wyniki analiz wody
wykazują, że pod względem fizyko-chemicznym ujmowana woda nie odbiega od norm
przewidzianych dla wody pitnej. Pod względem bakteriologicznym w obydwu studniach woda
również odpowiada wymaganiom dla wód pitnych.
Z uwagi na skład wody surowej przyjęto następujący układ uzdatniania wody:
 pompownia I stopnia – woda z ujęć podziemnych przy pomocy pompy głębinowej,
dostarczana będzie do ciągu technologicznego uzdatnia wody;
 retencja wody w zbiorniku wyrównawczym;
 pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw
hydroforowy;
 dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem
5.5.1 Pompy głębinowe – wytyczne do projektowania
Pompy głębinowe powinny posiadać wydajność na jaką projektuje się układ
technologiczny.
Układ technologiczny należy dobrać na wydajność dobową maksymalną z uwzględnieniem
około 18-20 h pracy SUW na dobę.
Szczegółowy algorytm pracy studni powinien zapewnić:
 równomierne zużywanie się pomp,
 prace SUW z jak największą ilością godzin na dobę,
 z wydajnością nie przekraczającą projektowanej wydajności na jaką zostały dobrane
urządzenia układu technologicznego,
 z wydajnością nie przekraczającą wydajności eksploatacyjnej ujęcia określonej w
pozwoleniu wodno-prawnym
Pompy głębinowe powinny posiadać ciśnienie pracy uwzględniające następujące parametry:
 poziom statyczny zwierciadła wody w studni,
 poziom depresji,
 ewentualną różnicę rzędnych poziomu studni i dna zbiornika retencyjnego,
 straty na armaturze w studni,
 straty liniowe na odcinku Studnia – Budynek SUW,
 straty na technologii uzdatniania,
 wysokość zbiornika retencyjnego (maksymalny poziom wody w zbiorniku),
 ciśnienie wypływu w zbiorniku retencyjnym.
Zabezpieczenie pomp głębinowych przed suchobiegiem
 sonda hydrostatyczna - I stopień zabezpieczenia

 zabezpieczenie podprądowe poprzez pomiar prądu biegu jałowego – II stopień
zabezpieczenia
5.5.2 Pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp II stopnia
Dane

Wydajność bytowa Qmaxh = 40 m3/h
Wysokość podnoszenia H=45 m

Dobrano zestaw hydroforowy z jedną przetwornicą ZH-ICL/MP 4.15.4B/4,0 kW produkcji np.
Instalcompact lub równoważne. Zestaw składał się będzie z 3 pomp głównych.
Parametry:
Qmax =40 m3/h
H= 45 m
P= 4,0 kW

5.5.3 Dozownik podchlorynu sodu

Dane

Q=40,0 m3/h – natężenie przepływu wody;
C=150 g/l – stężenie podchlorynu sodu 15%
Q= 0,8 g/m3 - zakładana dawka chloru. Faktyczną wartość
należy potwierdzić w toku prac rozruchowych SUW

Ilość podchlorynu jaka odpowiada zakładanej dawce chloru:
0,8g/m3 : 150g/l = 0,0053l = 5,3 ml podchlorynu / m3
Ilość podchlorynu dawkowana na wydajność SUW:
5,3ml/m3 * 40 m3/h =212 ml/h – wymagana wydajność pompki chloratora
Zakłada się dozowanie podchlorynu na zbiornik retencyjny oraz na sieć wodociągową

5.5.4 Osuszacz powietrza
Dobrano osuszacz powietrza AMB 50 produkcji firmy Regwil lub równoważne:
Parametry:
Wydajność wentylatora Q=800 m3/h
Maksymalny pobór mocy P = 0,85kW
Wydajność osuszania – 50l/dobę
Zasilanie -230 V

5.6

OPIS URZĄDZEŃ

5.6.1 Armatura pomiarowa i odcinająca
5.6.1.1 Przepływomierze
Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania
procesem uzdatniania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne SIEMENS z
przetwornikiem lub równoważne:
Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi.
 woda surowa:
przepływomierz DN 65
 woda uzdatniona na sieć:
przepływomierz DN 80
Dane techniczne przepływomierzy

Czujnik przepływu
- owiercenie kołnierzy wg. en 1092-1, pn 16
- zakres prędkości: 0,1 do 10 m/s
- zakres przepływów: do 250 m3/h
- kołnierze i korpus -stal węglowa st 37.2 malowane dwuskładnikową farbą epoksydową
- wykładzina: NBR
- materiał elektrod pomiar. i uziemiających: hastelloy c276
- temperatura otoczenia: -40...+70°c
- temperatura medium: -10...+70°c
- wersja kompakt
- obudowa spawana, stopień ochrony:ip67 (ip68 z zestawem uszczelniającym)
- przyłącze elektryczne: dławik kablowy m20x1,5
- atest PZH
Przetwornik pomiarowy
- obudowa: poliamid, IP 67
- dokładność: 0,2% aktualnego przepływu ±1 mm/s
- sposób montażu: kompaktowy lub rozłączny
- wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny
- funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy,
komunikaty o błędach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem
- wyjście prądowe: 0/4-20 ma
- wyjście impulsowe/częstotliwość: 0-10 kHz
- wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny
- wejście binarne: 11-30 v dc
- komunikacja cyfrowa: modbus RTU
- temperatura pracy: -20 do +60°c
- napięcie zasilania: 230V
- oprogramowanie: j. polski
5.6.1.2 Przetworniki ciśnienia
W celu kontroli ciśnienia na układzie technologicznym zaprojektowano przetworniki
ciśnienia np. MBS 1900
 na rurociągu wody surowej
 na tłoczeniu zestawu pomp sieciowych
5.6.1.3 Przepustnice odcinające, zawory zwrotne, łączniki amortyzacyjne
Na rurociągach układu technologicznego zaprojektowano następującą armaturę
odcinającą: Przepustnice odcinające z dźwignią ręczną
Przepustnica bezkołnierzowa z napędem ręcznym dźwigniowym; dysk: AISI316; wykładzina:
EPDM; korpus: GG25 epoksyd.; Pnom=1,6 MPa, tmax=120°C
 Doskonałe przenoszenie momentu obrotowego na element zamykający dzięki
specjalnemu połączeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy).
 Pierścień zabezpieczający, ułatwiający ewentualną wymianę poszczególnych elementów
wewnętrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji

 Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia
 Jednoczęściowy trzpień połączony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwala na jego
samocentrowanie
 Wymienna wykładzina EPDM i dysk AISI316
 Korpus z żeliwa szarego GG25
 Korpus pokryty warstwą epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017
 Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE
 Uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy Nitryl/FKM
Zawory zwrotne typ 402
 Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany sprężyną
 Praca w dowolnym położeniu, Małe straty ciśnienia, cicha praca, zwarta budowa
 Zawór nie generujący uderzeń hydraulicznych
 Temp. Pracy -10… +100 st.C
 Korpus: żeliwo szare epoksydowane
 Doskonała szczelność dzięki płaskiej uszczelce (EPDM)
 Zawieradło (grzyb zaworu) DN80-400 żeliwo szare epoksydowane
 Trzpień zaworu – brąz
Łączniki amortyzacyjne
 Mieszek wykonany z gumy syntetycznej,
 wzmocnienie – oplot nylonowy,
 stalowe pierścienie wzmacniające,
 kołnierze ze stali nierdzewnej
5.6.2 Pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp II stopnia
Zestaw hydroforowy wykonany jest jako kompletne, w pełni zautomatyzowane
urządzenie, wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej, wszystkie spoiny
wykonane zostały w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu
głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) kolektory
z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej X5CrNi
18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia
kolektorów wykonane metodą kształtowania szyjek, zastosowano zawory zwrotne.
Armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50
przepustnice,
Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-1, należy zamontować zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 odpowiedniej
ilości stosownie do wydajności układu hydroforowego, kolektor tłoczny wykonany ze stali
kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, powinien być zamontowany
powyżej kolektora ssawnego, konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali
kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, w celu ograniczenia
przenoszenia drgań na posadzkę, zestaw hydroforowy zamontowany jest na podkładkach
wibroizolacyjnych
Elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonane są ze stali kwasoodpornej :
 wirniki/kierownice (1.4301);
 ściągi (1.4301);

 płaszcz zewnętrzny (1.4301);
 głowica i podstawa pompy (1.4301);
 wał (1.4057).
Zestaw hydroforowy posiada atest PZH nr HK/W/1189/01/2015. Urządzenie jest zgodne z
Dyrektywą Europejską - dyrektywą maszynową 2006/42/WE a rozdzielnia sterująca zgodna z
dyrektywami:
 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w określonym
zakresie napięć;
 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna.
Pompy
 Typ pomp: ICV 15.4B – wielostopniowe, pionowe pompy
 Wał, wirniki, ściągi, płaszcz, głowica : elementy pompy stykające się z wodą są
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
 Uszczelnienie wału mechaniczne: oring EPDM;
 Ilość pomp: 3 szt. pomp głównych
 Moc znamionowa silnika: 4,0 kW;
 Całkowita moc znamionowa silników: 12 kW (3 * 4,0 kW);
 Napięcie zasilania silników: 3~400 V /50 Hz;
 Prąd znamionowy silnika: 7,7 A;
 Znamionowa liczba obrotów: 2915 [1/min].
Mechanika i zastosowana armatura
 Armatura na ssaniu pomp DN 50: zawory gwintowane typ 51CE,
 Armatura na tłoczeniu pomp DN 50: zawory gwintowane typ 51CE,
 Zawory zwrotne DN 50: zawory gwintowane typ 188NDA,
 Kolektor ssawny średnicy zewn. 114,3mm: DN100, ze stali kwasoodpornej X5CrNi
18-10, (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, PN10;
 Kolektor tłoczny średnicy zewn. 88,9mm: DN 80, ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, PN10;
 Zbiornik przeponowy: 1 szt, PN 10; 25 dm3 ;
 Rama wsporcza z konstrukcją nośną: ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1;
 Orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4301: Odgałęzienia kolektorów należy wykonać
metodą kształtowania szyjek i gięcia rur. Zakończenia rur należy wykonać metodą
wyoblania. Kołnierze należy osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako
„luźne".
 Klasa spoin: D zgodnie z PN-EN ISO 5817;
 Technologia wykonania spoin: metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania
orbitalnego w osłonie argonu
 Przyłącza: kołnierze luźne PN 10;
 Manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia: 2 szt. na kolektorach pomp;
 Wibroizolatory z możliwością poziomowania: 4 szt. w narożnikach ramy wsporczej
pomp.
Sterowanie zestawu hydroforowego:
 Szafa sterownicza IP 54 na zestawie: obudowa stalowa, malowana proszkowo











Sterownik mikroprocesorowy: Siemens lub równoważny z panelem operatorskim kolorowy panel dotykowy (LCD przekątna min. 4,3”) do zmiany nastaw
Wyświetlacz komunikatów tekstowych: język polski;
Wersja sterowania MP: sterowanie płynne za pomocą „przełączanej” przemysłowej
przetwornicy częstotliwości Danfoss lub równoważny z filtrem RFI klasy 1B
zabudowanej w szafie. Niezależnie od wielkości rozbiorów utrzymuje stałe ciśnienie w
rurociągu;
Zabezpieczenia: zwarciowe i termiczne;
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: pływaki w zbiornikach wody oraz czujnik
wibracyjny na kolektorze ssawnym;
Kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz;
Sygnalizacja: zasilania, pracy pomp;
Ręczne załączanie pomp: przyciski podświetlane.

5.6.3 Dozownik podchlorynu sodu
W skład zestawu wchodzą:
 pompka DDc 6-10
 podstawka pod pompkę
 mieszadło typu ubijak
 zestaw czerpalny giętki SA 4/6
 czujnik poziomu NB/ABS
 zawór dozujący IR 6/12
 wąż dozujący PE - 50 mb
 zbiornik dozowniczy 100 l
Membranowe pompy dozujące DDC napędzane silnikiem, składają się z następujących
elementów:
Głowica dozująca: Opatentowana konstrukcja z minimalną wolną przestrzenią
optymalnie dostosowaną do cieczy odgazowujących. Ze zintegrowanym zaworem
odpowietrzającym do zalewania i odpowietrzania oraz przyłączem rurowym 4/6 mm lub 0,17" x
1/4".
Zawory: Zawory po stronie ssawnej i tłocznej z podwójnymi kulkami dla zmniejszenia
wolnej przestrzeni - optymalizacja dla cieczy odgazowujących.
Przyłącza: Wytrzymałe i proste w obsłudze zestawy przyłączy dla różnych przewodów i
rur.
Membrana: Wykonana całkowicie z PTFE membrana przeznaczona do bezawaryjnej
pracy, charakteryzująca się wszechstronną odpornością chemiczną.
Kołnierz: Z komorą oddzielającą, membraną zabezpieczającą i otworem spustowym.
Jednostka napędowa: Dwustronny wał korbowy z opatentowanyn napędem
przekładniowym, silnik krokowy, wszystko zamontowane w wytrzymałej obudowie.
Kostka sterowania: Składająca się z elektroniki z wyświetlaczem, przycisków, pokrętła i
pokrywy ochronnej.
Obudowa: Z jednostką napędową i elektroniką zasilającą oraz wytrzymałymi gniazdami
sygnałowymi. Obudowę można zamocować wtykowo na płycie montażowej.

5.6.4 Osuszacz powietrza
Osuszacze z serii AMB firmy Regwil lub równoważne przeznaczone są do intensywnego
osuszania pomieszczeń i materiałów w nich zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu
wilgotności w pomieszczeniach w zakresie 40 – 100 %. Ze względu na specyfikę konstrukcji
(koła transportowe o średnicy 250mm) mogą być łatwo przemieszczane po nierównym terenie,
stąd też mają szerokie zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych i usługach osuszania.
W osuszaczach grupy AMB zastosowano układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami
w związku z tym mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera
się w przedziale 3C-35C. Standardowo wyposażone są w gniazdo wyjściowe do podłączania
higrostatu zewnętrznego.
Wyposażenie:
 zbiornik skroplin o pojemności 10 litrów oraz krócieć do bezpośredniego odprowadzania
skroplin do kanalizacji
 przewód zasilający długości 3,5m
 filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy
 gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego
 obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
 uchwyt transportowy
 mikroprocesorowy układ sterowania
Charakterystyka układu sterowania:
 dwa tryby pracy:
START – osuszacz pracuje w trybie ciągłym, niezależnie od wilgotności
AUTO – praca osuszacza sterowana higrostatem zewnętrznym
 czujnik i sygnalizacja napełnienia zbiornika
 sygnalizacja wystąpienia awarii
 sygnalizacja włączenia osuszacza
 układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami
 zabezpieczenie sprężarki przed zbyt częstym rozruchem i przeciążeniem
5.6.5 Rurociągi technologiczne, instalacja powietrza
Wszystkie rurociągi technologiczne, kołnierze i śruby wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 (X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca
wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego)
wykonać z ze stali kwasoodpornej 1.4301 X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.
Na kolektorach należy zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne
PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora.
Specyfikacja projektowanych rurociągów
 nominalne ciśnienie pracy PN16
 grubości ścianek
 rurociąg DN 25 – DN 200 – 2 mm
 rurociąg DN 250 – DN 400 – 3 mm
Technologia montażu zestawów technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawu hydroforowego realizowana będzie w warunkach
stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli.
Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z
próbą szczelności odbywa się w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt
dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu kontroli jakości. Orurowanie
stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja
osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium
(obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwiązania) rozgałęzienia rur są
wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za
pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Takie rozwiązania są powszechnie
stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze
względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania,
minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez
wydruk parametrów spawania.
Na rurociągach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, wymaga się stosowania
kołnierzy łączeniowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kołnierze należy osadzać
na rurociągach zakończonych wyobleniem jako „luźne" i łączyć za pomocą śrub w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1.Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią
łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na
instalację.
5.6.5.1 Wymagania w zakresie prac spawalniczych
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę
pitną, rurociągi i konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z poniższymi
wymaganiami.
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
 Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania
jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2;
 Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych
spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-ENISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia;
 Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania WPQR
zgodną z PN-EN ISO 15614;
 Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg
PN-EN ISO 5817;
 Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT)
wg PN-EN ISO 17637;
 Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
 kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i
notyfikowaną przez ministra Komisji Europejskiej;
 atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;








protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);
instrukcje technologiczne spawania (WPS);
dzienniki spawania;
lista spawaczy wraz z kopią uprawnień;
lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień;
protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;
5.6.5.2 Wymagania w zakresie Trawienia i Pasywacji

TRAWIENIE i PASYWACJA - wymagania odnośnie obróbki powierzchni elementów
wykonanych ze stali kwasoodpornych.
Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwałości elementów wykonanych ze stali
kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzględnie należy poddać trawieniu, a następnie
pasywacji.
Zabiegi te muszą być koniecznie przeprowadzone na wewnętrznych oraz na
zewnętrznych powierzchniach elementów.
Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakończeniu
procesów spawalniczych, mają bardzo wysoką skłonność do powstawania korozji wżerowej, w
środowiskach zawierających wolny chlor, który jest powszechnie stosowany w stacjach
uzdatniania wody, w procesie dezynfekcji. Istotnym zagrożeniem jest również korozja
podosadowa, która może wystąpić w sytuacjach wystąpienia osadów np. przy eksploatacji SUW
z niepełną wydajnością. Oba rodzaje korozji mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia elementów.
Operacje trawienia, a następnie pasywacji prowadzić w sposób następujący:
 Rurociągi - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli
zanurzeniowej. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
 Konstrukcje wsporcze - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli
zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i
wewnętrznych.
Powyższe wymagania nie dotyczą:
 Elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki)
 Obudów szaf elektrycznych
Uwaga!!!
Ze względu na fakt, że Stacja Uzdatniania Wody znajduje się w strefie bezpośredniej ochrony
sanitarnej oraz istnieje wysokie ryzyko wystąpienia skażenia podczas prowadzenia operacji
trawienia i pasywacji, nie dopuszcza się wykonywania tych operacji na terenie SUW.
Dokumenty i potwierdzenia.
Wykonanie operacji trawienia i pasywacji należy potwierdzić protokołem zdawczo odbiorczym
zawierającym spis elementów poddanych operacjom oraz certyfikatem zawierającym:
 potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementów ujętych w
protokole
zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem użytych środków trawiących i
pasywujących;
 wyniki pomiaru potencjału powierzchni;
 informację na temat czasu kąpieli lub natrysku i temperatury.

Do powyższego certyfikatu należy dołączyć kartę charakterystyki środka trawiącego i
środka pasywującego.
W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pasywacji przez wykonawcę, a nie
przez wyspecjalizowany zakład, wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę zawartą z
zakładem utylizacji odpadów lub dokument potwierdzający przekazanie odpadu
niebezpiecznego do utylizacji (kwaśna popłuczyna po procesach trawienia i pasywacji z
zawartością metali ciężkich).
5.7

Elektryka, Sterowanie , AKPIA

5.7.1 Zestawienie mocy i aparatury kontrolno pomiarowej

Jednostka
Studnia
głębinowa 1
Studnia
głębinowa 2
Rurociąg wody
surowej SUW
Zbiornik
retencyjny x 1
Dezynfekcja
Pompownia
Sieciowa

Urządzenie

Ilość

---Pompa głębinowa PG 1
Sonda hydrostatyczna

[szt]
1

Moc
[kW]
11

Napięcie
zasilania
[V]
3 x 400

1

-

-

RT/RT
RT/RT

Pompa głębinowa PG 1

1

7,5

3 x 400

RT/RT

Sonda hydrostatyczna

1

-

-

RT/RT

Przepływomierz
Przetwornik ciśnienia
Sonda hydrostatyczna
Pływak
Chlorator
Pompa ZH
Przepływomierz na płukaniu
Przetwornik ciśnienia

1
1
1
1
1
3
1
1

0,014
4,0
-

230
230
3 x 400
230
-

RT/RT
RT/RT
RT/RT
RT/RT
Gniaz/RT
RG/RT-ZH
RT/RT
RT/RT

Zasilanie /
sterowanie

5.7.2 Rozdzielnia Technologiczna RT
Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla
elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej
(Głównej) napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.:
 pompami głębinowymi;
 zestawem hydroforowym
 Przepływomierzy
 Sond hydrostatycznych
 Przetworników ciśnienia
Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, i zabezpieczenia termiczne dla
zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo kontrolnych takich jak:
 analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu w trybie automatycznym poprzez
pomiar prądu biegu jałowego silników pomp głębinowych);
 sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym, studni głębinowej
 wodoobsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/
GPRS/EDGE/UMTS)
z wykorzystaniem protokołów internetowych.

Sterownik wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające określone
urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w zbiorniku
retencyjnym), przepływomierzy, wodomierzy, prądowych przetworników ciśnienia i
przekładników prądu
Sterownik na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z przetworników
zewnętrznych (pomiar: ciśnienia, poziomu wody, przepływu, pomiaru prądu obciążenia pomp
głębinowych) realizuje rozmaite zadania zgodnie z założonym algorytmem:
 włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;
 umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel HMI);
 umożliwia nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy
zapewnieniu stałego łącza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub łącza
internetowego (zdalne stanowisko operatorskie); opcjonalnie umożliwia całodobowy
monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS).
5.7.3 Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH
Rozdzielnia RZH zawiera zasilanie i sterowanie zestawem pomp sieciowych. Zasilana
jest z Rozdzielni Głównej. Sterowanie za pomocą sterownika SIEMENS S7-1200 lub
równoważne z panelem HMI, który współpracuje z przetwornicą częstotliwości firmy Danfoss
lub równoważną – sterowanie tego rodzaju pozwala na ustabilizowanie ciśnienia w rurociągu
tłocznym. W celu równomiernego zużywania się pomp zestaw wyposażono w sterowanie z tzw.
„przełączaną przetwornicą”. Zasadą działania tej opcji jest czasowe (np. co 24 godziny)
przełączenie przetwornicy i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie. Zestaw
pompowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.
Szafa sterownicza jest wyposażona w:
 Sterownik, który ma możliwość komunikacji. Wyposażony jest port Ethernet i posiada
dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych urządzeń
pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury.
Możliwość odczytu z panelu sterownika
 (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość silnika
z przetwornicą. Wyświetlacz jest wykonany w stopniu ochrony minimum IP 54.
 Szafa sterownicza jest wyposażona w odrębne moduły sterownika i klawiatury.
 Aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe
i termiczne).
 Kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, rozłącznik główny.
 Kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia.
 Sygnalizację zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp – pokrętła podświetlane.
 Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7035 o stopniu ochrony minimum
IP 54.
 Przetwornik ciśnienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu
ochrony IP 68, umożliwiających łatwą wymianę.

5.7.4 Zasilanie i sterowanie pracą urządzeń technologicznych
5.7.4.1 Pompy głębinowe
Pompy głębinowe będą pracowały na podstawie określonego w sterowniku algorytmu.
Proces zamiany pracującej pompy będzie przebiegał cyklicznie i będzie zarządzany przez
sterownik umieszczony w szafie RT. Ilość pracujących pomp będzie uzależniona od poziomu
wody w zbiornikach retencyjnych.
Podstawowe warunki pracy studni głębinowych
 W zbiornikach zainstalowano sondy hydrostatyczne które w zależności od poziomu
wody włączają i wyłączają układ uzdatniania wody.
 Zbiornik rezerwowy stanowi podstawę sterowania pompą. Do sterowania załączeń
pompą głębinową służy sonda hydrostatyczna.
 Przy wyłączaniu pracujących studni sterownik wyłącza studnie w kolejności od najdłużej
pracujących
 W algorytmie powinna być zapewniona również opcja jednoczesnego załączenia więcej
niż jednej studni przy ujemnym przyroście poziomu (np. studnie o mniejszych
wydajnościach niż pozostałe lub o zróżnicowanych parametrach wody) jeśli będą takie
potrzeby. Ustala technolog .
 Algorytm powyższy nie obowiązuje kiedy w układzie mamy np. dwie pompy z czego
jedna jest główna, druga rezerwowa
Szczegółowy algorytm pracy studni powinien zapewnić:
 równomierne zużywanie się pomp
 prace SUW z jak największą ilością godzin na dobę
 z wydajnością nie przekraczającą projektowanej wydajności na jaką zostały dobrane
urządzenia układu technologicznego
 z wydajnością nie przekraczającą wydajności eksploatacyjnej ujęcia określonej w
pozwoleniu wodno prawnym
Pompa głębinowa będzie pracowała w dwóch trybach, w trybie automatycznym i w
trybie ręcznym. Podstawowym trybem sterowania pracą pompy głębinowej jest tryb
automatyczny wybierany z poziomu rozdzielnicy „RT”. Do wyboru trybu pracy pompy
głębinowej przeznaczony jest przełącznik 3-położeniowy opisany jako „POMPA
GŁĘBINOWA 1; AUTO-0-RĘKA”, zamontowany na drzwiach zewnętrznych rozdzielnicy
„RT”. Pompa głębinowa w trybie automatycznym będzie załączana w zależności od poziomu
wody w zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej.
Poziom wody w zbiorniku oraz graniczne poziomy będą kontrolowane przez
sterownik swobodnie programowalny PLC, zabudowany w rozdzielnicy „RT” na podstawie
sygnału analogowego otrzymywanego z sondy hydrostatycznej głębokości zamontowanej w
zbiorniku retencyjnym
W studni głębinowej zastaną zatopione sondy hydrostatyczne w celu zabezpieczenia
pompy głębinowej (w trybie automatycznym) przed pracą na suchobiegu oraz w celu kontroli
poziomu wody w studni głębinowej. Dodatkowo II poziom zabezpieczenia przed sucho biegiem
dla pompy głębinowej stanowi pomiar prądu biegu jałowego (tzw. zabezpieczenie podprądowe)
Układ w trybie pracy automatycznej niezależnie od zabezpieczeń programowych
wyposażany jest w następujące bloki zabezpieczające:

 zabezpieczenie pompy głębinowej przed pracą na „suchobiegu” – realizowane za
pośrednictwem sondy hydrostatycznej zatopionej w studni. Sonda będzie
współpracować ze sterownikiem PLC. Obniżenie się poziomu wody poniżej
określonego poziomu dla suchobiegu spowoduje awaryjne wyłączenie pompy
głębinowej. Zdjęcie blokady nastąpi po podniesieniu się poziomu wody powyżej
zawieszenia sondy kasowania suchobiegu.
 zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem - realizowane za
pośrednictwem sondy hydrostatycznej zatopionej w zbiorniku magazynowym wody .
Sondy hydrostatyczne będą współpracowały ze sterownikiem PLC Przekroczenie
poziomu wody powyżej zadanego poziomu spowoduje awaryjne wyłączenie pompy
głębinowej. Zdjęcie blokady nastąpi po obniżeniu się poziomu wody poniżej zadanego
poziomu kasowania przelania.
 zabezpieczenie przed: przeciążeniem, zanikiem fazy - realizowane przez wyłącznik
silnikowy i czujnik kolejności faz zabudowane w rozdzielnicy „RT”.
Zadziałanie tych zabezpieczeń spowoduje wyłączenie układu . W przypadku awarii
układu automatycznego sterowania pompą głębinową, stworzona będzie możliwość przejścia
w tryb sterowania „ręcznego”.
Tryb pracy „ręcznej” umożliwia załączenie pompy głębinowej niezależnie od
analogowego sygnału sterującego z sondy hydrostatycznej o poziomie wody w zbiorniku
magazynowym.
Przejście z trybu automatycznego do trybu ręcznego umożliwia przełącznik 3położeniowy zamontowany na drzwiach zewnętrznych rozdzielnicy „RT”. W trybie
ręcznym nadal pozostają aktywne zabezpieczenia przed przeciążeniem, zanikiem fazy.
5.7.4.2 Pompa dozująca podchloryn
W układzie technologicznym stacji uzdatniania wody zaprojektowano pompę dozującą
podchloryn sodu. Pompa dozująca będzie zlokalizowana w chlorowni. Pompa dozująca będzie
wyposażona we własny przewód zasilający z wtykiem sieciowym, stąd w instalacji zasilającej
należy przewidzieć montaż gniazda wtykowego 230V, 10/16A. Pompa dozująca sterowana
będzie z rozdzielnicy „RT”.
Podstawowym trybem pracy pompy dozującej jest tryb automatyczny.
W automatycznym trybie pracy pompy dozującej impuls dozowania pompy sterowany
będzie sygnałem impulsowym doprowadzonym do pompy ze sterownika PLC. Sygnał ten
będzie odzwierciedleniem sygnału o wartości chwilowej przepływu wody w układzie,
otrzymywanym z określonych przepływomierzy w zależności od miejsca podawania
podchlorynu.
Miejsce podawania podchlorynu sodu należy wybrać za pomocą panelu HMI szafy RT.
Możliwe jest dozowanie przed zbiornikiem retencyjnym i dozowanie do sieci wodociągowej.
W układzie automatycznego sterowania wykorzystany będzie sygnał z przekaźnika
alarmowego, w który opcjonalnie wyposażona jest pompa dozująca. Ponadto w trybie
automatycznym będzie istniała możliwość dozowania z wydajnością ustawioną na panelu
operatorskim pompki dozującej.
Pompa dozująca posiada także możliwość przejścia w tryb sterowania „RęcznyLokalny” za pośrednictwem przycisków znajdujących się na panelu sterowania pompy.

W tym trybie pracy pompa może dozować w sposób ciągły z wydajnością ustawioną
przyciskami na panelu pompy.
5.7.4.3 Zbiornik retencyjny pojemności 150m3
W projektowanym układzie technologicznym przewidziano zbiornik magazynowania
wody. Zaprojektowano zbiornik pionowy ZRP3 wykonanie B pojemność całkowita 171,8m3
pojemność użytkowa 150m3. Zbiornik wykonany jest z elementów stalowych (stal
niskowęglowa), 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 =1,0MPa i znajdują się w dnie zbiornika, co wymaga
uwzględnienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelność połączeń spawanych
sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną.
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. 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.
W projektowanym zbiorniku należy zamontować rurę perforowaną wykonaną z PVC w
celu montażu sondy hydrostatycznej. Montaż w/w sondy w rurze perforowanej zapobiegnie
przemieszczeniu się sond pod wpływem turbulencji wody w zbiorniku. W zbiorniku projektuje
się montaż hydrostatycznej sondy głębokości do ciągłego pomiaru poziomu lustra wody, jako
zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem. W zbiorniku retencyjnym
projektuje się również pływak który stanowi zabezpieczenie pomp sieciowych przed sucho
biegiem.
W zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej kontrolowane będą dwa stany alarmowe tj.:
 graniczny poziom górny (poziom przelania) – kontrolowany za pośrednictwem
sondy hydrostatycznej. Przekroczenie poziomu wody powyżej poziomu przelewu
spowoduje awaryjne wyłączenie pompy głębinowej. Obniżenie poziomu wody
poniżej poziomu przelewu spowoduje usunięcie blokady pracy pompy głębinowej,
 graniczny poziom dolny (suchobiegu zestawu pompowego) – kontrolowany za
pośrednictwem pływaka. Obniżenie poziomu wody poniżej poziomu sucho biegu
pomp sieciowych spowoduje wyłączenie pomp zestawu pompowego sieciowego.
Ponowne uruchomienie pomp możliwe będzie po napełnieniu zbiorników do poziomu
powrotu po sucho biegu.

5.7.4.4 Zestaw Hydroforowy
Pompowanie wody do sieci wodociągowej będzie realizowane za pośrednictwem
zestawu pompowego II-go stopnia. Układy zasilania i sterowania pracą pomp zestawu IIgo stopnia zostaną zabudowane w rozdzielnicy „RZH” dostarczanej jako komplet z zestawem
pompowym. Do każdej pompy zestawu II-go stopnia należy doprowadzić kabel zasilający
ekranowany o typie i przekroju wg listy kablowej. Wszystkie pompy należy zabezpieczyć
przed skutkami przeciążeń i zwarć za pośrednictwem wyłączników silnikowych.
Podstawowym trybem sterowania pompami zestawu II-go stopnia jest tryb automatyczny.
W tym trybie sterowanie odbywa się za pośrednictwem przetwornika ciśnienia
zabudowanego na kolektorze tłocznym zestawu pompowego. Stabilizowana wielkość tzn.
ciśnienie wody w sieci, zamieniana jest w tym przetworniku na standardowy sygnał prądowy 420mA, który doprowadzony jest do sterownika PLC w rozdzielnicy RZH. Wartość zadana
ciśnienia wody na wyjściu z zestawu pompowego utrzymywana jest w funkcji
zapotrzebowania (przepływu) wody, z pominięciem udziału pracowników stałej obsługi i
dozoru.
Wydajność zestawu regulowana jest poprzez zmianę prędkości obrotowej jednej z
pomp wchodzącej w skład zestawu pompowego, za pośrednictwem przetwornicy
częstotliwości oraz poprzez zmianę ilości pracujących pomp. W chwili, gdy
zapotrzebowanie na wodę jest niewielkie pracuje tylko jedna pompa z taką wydajnością,
jakie jest chwilowe zapotrzebowanie wody i zadane ciśnienie. Jeżeli zapotrzebowanie na
wodę wzrasta - rośnie prędkość obrotowa i wydajność pompy. Jeżeli wydajność jednej pompy
nie pokrywa zapotrzebowania na wodę, włącza się następna pompa. Pompa dodatkowa nie
jest zasilana z przetwornicy częstotliwości, a załącza się bezpośrednio „na sieć”. W tym
czasie przetwornica częstotliwości zmniejsza obroty pompy „falownikowej” do wartości
nastawionej w sterowniku PLC, po czym, po dołączeniu pompy dodatkowej zwiększa je do
momentu zrównania ciśnienia wyjściowego z wartością zadaną. Jeżeli ciśnienie wyjściowe
nadal jest niewystarczające, załączane są kolejne pompy. Rozruchy poszczególnych pomp
przesunięte są w czasie, co uniemożliwia jednoczesny start więcej niż jednej pompy. Proces
odłączania pomp, w przypadku wzrostu ciśnienia przebiega odwrotnie do procedury
przedstawionej wcześniej.
W przypadku małych rozbiorów wody, kiedy pracuje tylko jedna pompa sterowana z przetwornicy częstotliwości, istnieje możliwość automatycznego wyłączenia
układu (przemiennik przechodzi w funkcję "uśpienia"). Ponowne uruchomienie układu
następuje po obniżeniu się ciśnienia do wartości nastawionej
w regulatorze. Istnieje możliwość blokady tej funkcji. Funkcja "uśpienia" pozwala na
duże oszczędności energii elektrycznej w okresach małych rozbiorów wody, co w sieciach
wodociągowych następuje najczęściej w godzinach nocnych.
Układ sterowania pracą pomp wyposażony został w funkcję zmiany kolejności pracy
napędów („autochange”), która obejmuje pompy zasilane z przetwornicy częstotliwości.
Funkcja ta pozwala na zmianę kolejności startu silników wchodzących w skład zespołu
pomp. Dzięki sterowaniu za pomocą systemu "autochange" okres pracy poszczególnych
napędów będzie taki sam. Chroni to pompy przed ich nadmiernym zużyciem lub "zastaniem
się". Zasadniczym systemem sterowania jest sterowanie automatyczne. Wybór trybu
sterowania pracą pomp zestawu pompowego II-go stopnia dokonywany będzie za pomocą
przełącznika 3-położeniowego opisanego jako „AUTO-0-RĘKA” dla każdej pompy. W trybie

pracy automatycznej pompownia dostosowuje swoje parametry do wartości wczytanych do
regulatora. W trybie „RĘKA” możliwe jest ręczne uruchomienie danej pompy bez udziały
przetwornicy częstotliwości. Układ w trybie pracy automatycznej niezależnie od
zabezpieczeń programowych wyposażany jest w następujące bloki zabezpieczające:
 zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho biegu w zbiorniku magazynowym wody realizowane przez pływak. Obniżenie poziomu wody poniżej poziomu suchobiegu
spowoduje wyłączenie pomp zestawu pompowego II-go stopnia. Ponowne
uruchomienie pomp możliwe będzie po napełnieniu zbiorników do poziomu
powrotu po sucho biegu
 zabezpieczenie od suchobiegu w kolektorze ssawnym zestawu - realizowane przez
czujnik wibracyjny
 zabezpieczenie przed pracą niepełno fazową oraz zanikiem napięcia zasilania realizowane przez czujnik kolejności faz.
Zadziałanie tych zabezpieczeń spowoduje wyłączenie układu oraz sygnalizację na
panelu operatorskim szafy RZH i wizualizacji.
Gdy podczas pracy automatycznej układu nastąpi wyłączenie silnika pompy przez
zabezpieczenie silnikowe, układ zostaje chwilowo zatrzymany i skonfigurowany przez regulator
do pracy z mniejszą ilością pomp.
Układ sterowania pracą pompowni pozwala na przejście do trybu sterowania
„ręcznego”, w którym zestaw może pracować na „sztywno”. Poszczególne pompy są wówczas
załączane przełącznikami umieszczonymi na drzwiach rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej
„RZH”. W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia działają tak jak w pracy automatycznej.
Układ w trybie pracy ręcznej został wyposażony w możliwość pracy bez udziału
falownika (przejście w tryb pracy hydroforowej w przypadku awarii falownika). Praca ta polega
na tym, że po załączeniu pierwszej pompy do pracy ręcznej, rozpoczyna ona pracę, a po czasie
nastawionym na przekaźniku czasowym załączy się druga pompa. Układ w tym trybie
sterowany jest poprzez łącznik ciśnieniowy zabudowany na kolektorze tłocznym.
5.7.5 Monitoring i wizualizacja SUW
Opis projektowy systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń SUW
Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody,
projektuje się wykonanie systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń,
pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz
graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty będzie na
licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru
pracy urządzeń inwestor/użytkownik winien zapewnić stałe łącze internetowe w budynku SUW
(telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowości co najmniej 512 Kb/s z modemem i
publicznym statycznym adresem IP) do przesyłu danych na odległość (np. do siedziby
użytkownika). Możliwe jest podłączenie stacji do Internetu przez kartę SIM z uruchomioną
usługą – statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) – warunkiem koniecznym
jest zapewnienie zasięgu operatora.
System Wizualizacji pozwala na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń,
rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie
wykresów.
Szczegóły:

 rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostępnionymi rejestrami
 rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostępnionymi
rejestrami
 rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych, załączeń/wyłączeń dotycząca urządzeń
wymienionych poniżej w pkt. Wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny))
 wykresy bieżące - możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na
wykresie w czasie rzeczywistym
 wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością
wyboru przedziału czasowego (za okres min 1 rok wstecz)
 animacja obiektów - stan urządzęń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak komunikacji;
stan przepustnic: otwarta/zamknięta
 dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi funkcjonalnościami
głównej aplikacji dla 1 użytkownika - przy zapewnieniu dostępu do Internetu przez
Inwestora)
 lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin (pełen
dostęp)
Wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny).
Poniżej wymieniono zmienne procesowe dla pełnego wyposażenia stacji. Dla danej SUW
wizualizowane będą zmienne zaprojektowane dla danych urządzeń.
Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe:
 poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnym (sonda hydrostatyczna)
 poziom wody w studni (sonda hydrostatyczna w studni)
 pomiar prądu obciążenia pomp głębinowych (analogowy przekładnik prądowy dla każdej
pompy głębinowej)
 przepływ wody przez wodomierz wody na sieć (przepływ chwilowy oraz zliczona
objętość)
 stany dla pompy głębinowej (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
 kontrola krańcówek drzwi
 awaria chloratora
 awaria niskie ciśnienie powietrza
 stop SUW
 awaria zasilania
 awaria przetworników
 dla zestawu hydroforowego :
 stan pracy dla pomp (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
 ciśnienie za zestawem hydroforowym
 częstotliwość na wyjściu przetwornicy
 awaria zestawu hydroforowego
Wykresy
Udostępnione zostaną wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:
 poziom wody w zbiorniku retencyjnym
 prąd obciążenia pompy głębinowej
 wartość ciśnienia za zestawem hydroforowym
 wartość przepływów przez wodomierze

Raporty
Udostępniona zostanie możliwość generowania raportów (dobowe/miesięczne) dla dowolnie
wybieranego zakresu czasowego:
 zliczanie przepływu (wartość średnia/maksimum/minimum)
 czas pracy pompy
 liczba załączeń pompy
Historia zdarzeń
Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.
 stany pompy głębinowej (praca/awaria)
 wystąpienie suchobiegu pompy głębinowej
 przekroczenie znamionowego prądu obciążenia pompy głębinowej
 wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego
 awaria zasilania
 włamanie (krańcówki włazów/drzwi)
 brak komunikacji
 awaria przetworników (sonda hydrostatyczna, przetwornik ciśnienia)
Wraz z systemem będzie zapewniona dostawa i instalacja następujących urządzeń:
Serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co najmniej:
1

Procesor

Intel Core i3

2

Pamięć RAM

8GB

3

Dysk twardy

500GB

4

Karta graficzna

Intel HD

6

Zasilacz

UPS – układ zasilania awaryjnego

7

Monitor

8

Dodatkowe wyposażenie

9

Oprogramowanie

Przekątna: 24"
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Klawiatura,
mysz
komputerowa,
antyprzepięciowa, drukarka laserowa A4
MS Windows prof. 64bit, licencja SCADA

listwa

Zakres dostawy:
 Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) – 1 kpl (parametry wg opisu
wizualizacji i monitoringu)
 Switch internetowy – 1 szt
 Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania – szt 1
 Uruchomienie systemu wizualizacji, po spełnieniu zakresu, którego nie obejmuje
dostawa tj:
 połączenia kablem transmisyjnym komputera z modemem internetowym (ADSL, Wi-Fi,
itp. – w zależności od sposobu przyłączenia do Internetu)
 przyłączenia do Internetu wraz z modemem dostępowym
 konfiguracji połączeń internetowych
 przyłączenia do Internetu stacji operatorskiej
 abonamentu za dostęp do Internetu
 zakupu z użytkowaniem kart SIM do modemów w celu połączenia stacji do Internetu
przez sieć 2G/3G

5.8

Zestawienie urządzeń technologicznych SUW Dabrowa

Elementy przedmiaru robót
Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 4.15.4B/4,0 kW
Rozdzielnia zasilająco –sterująca typu RZS-IC;
Kolektor ssawny DN 100 i tłoczny DN 80 ze stali kwasoodpornej1.4301;
Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;
Kołnierze luźne i połączenia śrubowe – ze stali kwasoodpornej 1.4301;
Armatura zwrotna i odcinająca na ssaniu
Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu
Dozownik podchlorynu sodu
pompka DDC 6-10;
podstawka pod pompkę;
zestaw czerpalny giętki SA 4/6;
czujnik poziomu NB/ABS;
zawór dozujący IR 6/12;
wąż dozujący 50 mb;
zbiornik dozowniczy 100 l.
Rury, kształtki, kołnierze, śruby, konstrukcja nośna, obejmy, łączniki amortyzacyjne poza zestawami
technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe z przelewem Thompsona – ze stali
kwasoodpornej1.4301.
Rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej i metodą
gięcia. Połączenia rur za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Stosować kołnierze
łączeniowe w ze stali kwasoodpornej 1.4301 i osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako
„luźne” i łączone za pomocą śrub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Rurociągi – wykonać
trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej. Konstrukcje wsporcze – wykonać
trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla
powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych zarówno dla rurociągów jak i konstrukcji wsporczych.
Przepływomierz
Osuszacz powietrza LDH 520
Rozdzielnia technologiczna typ RT IC
Wizualizacja urządzeń SUW SCADA + stanowisko komputerowe

Ilość
łączna
1 kpl

1 kpl

1 kpl.

1
1
1
1

Transport

1

Rozruchy urządzeń

1

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Montaż, próby i odbiory należy przeprowadzić zgodnie z:
 warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe
 polskimi normami,
 zaleceniami producentów urządzeń, armatury i rurociągów
Znakowanie rurociągów wykonać po uzgodnieniu z użytkownikiem.

7. Wytyczne zabezpieczeń antykorozyjnych
Zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe - zabezpieczone antykorozyjnie specjalną powłoką
poprzez malowanie żywicami epoksydowymi z atestem PZH – wewnątrz i malowana proszkowo
na zewnątrz.
Rurociągi nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.

8. Opis procesów technologicznych
Chlorowanie wody - metoda dezynfekcji wody polegająca na wprowadzaniu chloru do
oczyszczonej wody. Do chlorowanie wody zastosowano związek podchlorynu sodu.

9.

Stan prawny

Działka przeznaczona pod przebudowę i modernizację stacji wodociągowej stanowi
własność Gminy Łaskarzew, oznaczona jest w rejestrze ewidencji gruntów numerem 460/2.
Przed rozpoczęciem rozbudowy Inwestor dokona formalności związanych ze
zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych.

10. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Poza ogólnymi warunkami BHP obowiązującymi przy robotach montażowych, przy
wykonywaniu robót instalacji technologicznej i sanitarnej należy zapewnić warunki zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wykonawstwo i odbiór projektowanych robót należy prowadzić zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II .
Materiały stosowane do budowy winny odpowiadać wymaganiom ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r )
Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w miejscach
skrzyżowań z istniejącymi liniami energetycznymi, kablowymi i napowietrznymi gdzie roboty
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie po wyłączeniu napięcia .
Prace stanowiące przedmiot niniejszego opracowania mogą wykonywać osoby
przeszkolone w zakresie BHP .

11. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt 1c obszar
oddziaływania obiektu budowlanego p.n. Stacja wodociągowa w miejscowości Dąbrowa
ograniczony jest do powierzchni zabudowy projektowanych obiektów na działce o numerze
ewidencyjnym 460/2.
Na projektowanym obiekcie nie jest możliwa budowa innych obiektów budowlanych
poza związanymi z eksploatacją ujęcia .

12. Warunki realizacji przedsięwzięcia w świetle informacji art.63 ust.1 ustawy
W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.213/2010 poz. 1397) § 3 ust. 1 p. 70
rozbudowa ujęcia wody podlega pod inwestycje, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.
Nie stwierdzając jednak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
uwzględniono szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w art. 63 ust. 1 w/w
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Przebudowa stacji wodociągowej nie spowoduje ujemnego wpływu na poszczególne
czynniki środowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania dodatkowej powierzchni
terenu.
W zasięgu leja depresyjnego nie ma innych studni poza należącymi do ujęcia Dąbrowa.
Istniejąca stacja wodociągowa nie emituje hałasu ponad poziom dopuszczalny. Poziom
hałasu od wentylatora w ścianie zewnętrznej to 40 dB, pompy hydroforowe nie przekraczają
dopuszczalnego poziomu hałasu w zabudowie mieszkaniowej tj. 60 dB, inne urządzenia takie
jak pompy głębinowe zamontowane są poniżej dynamicznego lustra wody w studni i nie
wytwarzają żadnego hałasu na powierzchni ziemi .
Mając na uwadze, że przebudowa stacji wodociągowej ma charakter krótkotrwały
podczas, którego wykorzystany będzie sprzęt w postaci koparki i spycharki a pozostałe prace
wykonane będą ręcznie, należy stwierdzić iż nie będzie to miało istotnego znaczenia dla
środowiska.
W trakcie wykonywania robót ziemnych zakłada się odkładanie na bok warstwy ziemi
urodzajnej, która po zasypaniu wykopów będzie nasunięta z powrotem na miejsce.
Zasypka będzie zagęszczana a niewielkie ilości pozostałej ziemi zostaną rozplantowane na
terenie prowadzonych robót.
Stacja wodociągowa nie będzie wykorzystywać zasobów naturalnych poza pobieraną
wodą w ilościach nie przekraczających wielkości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
pobierać będzie jedynie energię elektryczną przez silniki pomp i ogrzewanie w sezonie
zimowym.
Ścieki z istniejącego węzła sanitarnego i chlorowni stacji wodociągowej gromadzone
będą w szczelnych istniejących zbiornikach bezodpływowych.
Na etapie przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów a także nie
przewiduje się wystąpienia emisji zanieczyszczeń powietrza. Istniejące studzienki ścieków,
okresowo będą opróżniane wozem asenizacyjnym.
Stacja pracuje automatycznie bez nadzoru człowieka. Obsługa konserwatora ograniczona
jest do odczytu zużycia wody, okresowej kontroli stanu urządzeń i utrzymanie porządku na
terenie czyli koszenie trawy, obcinanie żywopłotu itp.
W ramach monitoringu kontrolnego (2 razy w roku) i przeglądowego (4 razy w roku)
przewidziany jest przez organ nadzorujący, pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi z wodociągu Dąbrowa.
Teren ujęcia będzie zabezpieczony przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń w
miejscu jej ujmowania lub do urządzeń służących do jej ujmowania poprzez ogrodzenie terenu,
na którym znajdują się studnie i bezwzględne zamykanie obudowy studni oraz zakazanie

dostępu do studni osobom postronnym. Wody opadowe odprowadzone będą poza obręb
budynku i obudów studni .
W zasięgu udokumentowanego leja depresyjnego studni numer 1 wynoszącego 168 m
oraz studni numer 2 wynoszącego 147 m nie występują inne czynne ujęcia wody z tego samego
poziomu wodonośnego ani studnie kopane. Wszystkie posesje w rejonie ujęcia zaopatrywane są
w wodę ze zbiorowego wodociągu. W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew i
krzewów. Planowana technologia realizacji wyklucza wystąpienie poważnej awarii.

13. Uwagi Końcowe
Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywani robót budowlanych (Dz.U. nr. 47 poz. 401,
2003)
Załącznikiem do projektu budowlanego „Przebudowa i modernizacja stacji
wodociągowej, na działce o numerze ewidencyjnym 460/2, obręb Dąbrowa, gmina Łaskarzew
jest „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003).
Materiały stosowane do budowy wodociągu powinny posiadać atesty zdrowotne
odpowiednich władz sanitarnych. Ponadto na podstawie art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r na wyroby
przemysłowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane są aprobaty techniczne.
Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu po wybudowaniu - niezbędne
jest uzyskanie aprobaty projektanta na zamontowanie urządzeń wyposażenia stacji. W
przypadku braku akceptacji projektanta za prawidłowe funkcjonowanie obiektu odpowiada
wykonawca.
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1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT
1.1. Zakres robót
Opracowanie dotyczy przebudowy i modernizacji stacji wodociągowej w Dąbrowie na
działce o numerze ewidencyjnym 460/2 dla potrzeb odbiorców korzystających z wodociągu
grupowego w skład którego będą wchodzić miejscowości: Dąbrowa, Kolonia Dąbrowa,
Grabina, Wola Łaskarzewska, Sośninka, Uścieniec, Aleksandrów, Lewików-Wanaty,
Krzywda, Budel, Lipniki, Stary Helenów, Celinów, Ksawerynów, Budy Krępskie, Nowy
Helenów, Leokadia, na terenie miasta Łaskarzew ul. Przychód, na terenie gminy Maciejowice
- Leonów.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie i modernizacji budynku
Stacji Uzdatniania Wody tj. budynku SUW z instalacją technologiczną uzdatniania wody.

1.2. Kolejność wykonywania robót




ustawienie urządzeń SUW wewnątrz pomieszczenia hydroforni,
montaż rurociągów i armatury wewnątrz budynku,
montaż zestawu pompowego II-go stopnia,





montaż instalacji elektrycznej i automatyki,
wpięcie się do sieci wodociągowej rurociągiem PE 225,
wstępne płukanie i rozruch SUW.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Na chwilę obecną na terenie działki nr 460/2 znajduje się istniejąca stacja uzdatniania
wody oraz ujęcie wody.

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI
Na chwilę obecną na terenie działki nr 460/2 nie ma elementów zagospodarowania
działki lub terenu, które w sposób szczególny mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS
REALIZACJI
ROBÓT
BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCA ICH WYSTĘPOWANIA
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
 dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń o niewielkich gabarytach i ciężarze –
występuje możliwość uderzenia lub przygniecenia,
 ustawienie urządzeń SUW – występuje możliwość uderzenia lub przygniecenia,




Roboty elektryczne i automatyczne – występuje możliwość porażenia prądem,
Prace związane z podchlorynem sodu – występuje możliwość oparzenia skóry
i uszkodzenia oczu, może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kierownik budowy zobowiązany jest do:


Dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi.
 Przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pracowników.
Pracownik przed przystąpieniem do dezynfekcji zbiornika za pomocą podchlorynu
sodu poinformowany zostanie o zagrożeniach jakie płyną z przeprowadzanych prac.
Pracownicy przebywający na terenie budowy maja obowiązek korzystania ze środków
ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice, kaski ochronne, maski przeciwpyłowe.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik
budowy winien określić:


zakres i imienny podział pracy,



kolejność wykonywania zadań,



wymagania bezpieczeństwa przy poszczególnych czynnościach,



rodzaj zagrożeń i postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Na stanowiskach należy wywiesić instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje obsługi
urządzeń.
Na placu budowy winny być dostępne do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP
dotyczące:




wykonanie prac związanych z zagrożeniem i wypadkami,
obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
udzielenie pierwszej pomocy.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH



System wentylacyjny powinien być czynny
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być podłączone do zasilania w sposób
bezpieczny a jakość przewodów zasilających dokładnie sprawdzona,
 Pracownicy powinni pracować w grupach min. 2 –osobowych,
 W razie konieczności należy zastosować dodatkową wentylację mechaniczną w
postaci wentylatorów przenośnych,
Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane , związane z utrzymaniem ciągłości
ruchu należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych.

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia :
- ochrony osobistej pracowników
- apteczki pierwszej pomocy
- możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną
Kierownik budowy ma prawo do wprowadzenia zmian do powyższego zamieszczając
adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.
Opracował:
mgr inż. Adam Karczewski
upr. bud. 2728/Lb/88; 1795/Lb/82
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2A6-Q7M-PKF *

Pan Jan Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1178/03
adres zamieszkania Czerwienne 287A, 34-407 Ciche
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-25 roku przez:
Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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