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1.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz.U. z 2016r. Poz 290, z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

OŚWIADCZAM 

że  aktualizacja projektu  pn:  

 

„Modernizacja i remont Stacji Uzdatniania Wody  

w m. Strzelce   gm. Marcinowice” 

 

 

w zakresie branży sanitarnej został sporządzony zgodnie z przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

                                                                             ____________________ 

Zał. 

-kopia uprawnień 

-zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
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1.2 INWESTOR I UŻYTKOWNIK 

 

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych sp. z o.o.   

Strzelce 15A      58-124 Marcinowice 

 

1.3 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA 

 Zlecenie wykonania koncepcji.. 

 Ustalenia z użytkownikiem oraz Inwestorem bezpośrednim – założenia techniczne 

 Ocena stanu technicznego obiektów stacji uzdatniania wody  

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r (Dz.U.61, poz. 417) w 

sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Prawa Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r Dz.U. 01.15.1229 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 

U.04.109.1156 

 Materiały i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej - literatura, normy i 

normatywy. 

1.4 NAZWA INWESTYCJI ORAZ LOKALIZACJA 

Nazwa opracowania  

Aktualizacja projektu pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania w 

miejscowości Strzelce z uwzględnieniem zwiększenia wydajności stacji do 

150m3/h w II etapie rozbudowy  SUW ” 

1.5 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Z uwagi na ciągły wzrost zapotrzebowania wody w związku dużym rozwojem 

mieszkalnictwa na terenie Gminy Marcinowice, planowane jest przeprowadzenie remontu  oraz  

modernizacji stacji uzdatniania w m Strzelce efektem czego będzie  zwiększenie jej wydajności . 
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W zakres projektowanej w 2019r Inwestycji wykonanie prac remontowych i 

modernizacyjnych stacji wodociągowej miało doprowadzić do osiągnięcia wydajności obiektu do 

Qmaxh=100 m3/h z pełną automatyką procesów technologicznych, zapewniającą uzyskanie wody 

pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom wraz pompownią 

sieciową o wydajności Qmaxh=100 m3/h i H=55m . 

W związku z faktem, że w roku 2021 Inwestor uzyskał nowe pozwolenie wodno-prawne na 

pobór wody z ujęć w ilości  Qh=150 m3/h, powstała możliwość rozbudowy SUW do wydajności 

obejmującej wydane pozwolenie, co będzie miało istotny wpływ na zwiększenie wzrastającego 

zapotrzebowania  na dostawę wody w gminie Marcinowice. 

Mając na uwadze możliwości inwestycyjne ZUWiK w Strzelcach,  proces realizacji zadania, 

którego efektem końcowym będzie uzyskanie wydajności SUW w ilości produkcji wody  Qh=150 

m3/h , należy podzielić na 2 etapy: 

 

 I Etap: Wykonanie remontu i modernizacji urządzeń technologicznych SUW w 

Strzekcach, w zakresie wymiany urządzeń układu napowietrzania wody surowej, 

wymiany,rozbudowy i modernizacji urządzeń I stopnia filtracji z uwzględnieniem 

zastosowania urządzeń zapewniających możliwość uzdatniania wody w ilości 

Qh=150 m3/h ( po wykonaniu II etapu rozbudowy) wraz z niezbędnymi  

racami towarzyszącymi, montaż docelowych urządzeń technologicznych tj.  

ompa płucząca, dmuchawa powietrza, sprężarki śrubowe wraz z kpl układem  

apowietrzania. I etap obejmuje również dostosowanie ( wymiana zasypki  

filtracyjnej)  i przyłączenie pracujących obecnie 2 filtrów I0 Ø 1800 do bloku  

filtracyjnego II0, którego modernizacja będzie przeprowadzona podczas  

realizacji II etapu zadania. Prace I etapu obejmują również wykonanie  

wszystkich niezbędnych robót budowlanych, umożliwiających montaż  owych 

urządzeń jak i wykonanie robót wykończeniowych w obszarze  realizacji I 

etapu robót technologiczno-montażowych. 

Wszystkie prace modernizacyjne I etapu należy prowadzić z 

zachowaniem ciągłości produkcji i dostaw wody do odbiorców. 

 

 II Etap: Wykonanie wymiany i modernizacji urządzeń technologicznych SUW w 

zakresie rozbudowy II stopnia filtracji .Prace II etapu obejmować będą  również 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych, umożliwiających 
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montaż nowych urządzeń jak i wykonanie robót wykończeniowych w 

obszarze realizacji II etapu robót technologiczno-montażowych. 

Wszystkie prace modernizacyjne I etapu należy prowadzić z zachowaniem 

ciągłości produkcji i dostaw wody do odbiorców. 

 

Wykonanie projektu dalszej rozbudowy SUW obejmującego zwiększenie retencji 

wody uzdatnionej wraz ze zmianą systemu napowietrzania wody surowej 

zastosowanego w I Etapie realizacji, co umożliwi docelowe wykorzystanie 

zastosowanych urządzeń filtracyjnych w I etapie, zapewniając ostatecznie  

możliwość uzdatniania wody w ilości  Q=150 m3/h 

 

Inwestycja ma na celu zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną spełniającą warunki 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Zakres całej  inwestycji obejmuje: 

 Demontaż istniejących zbiorników filtracyjnych 

 Demontaż istniejących zbiorników napowietrzania wody surowej 

 Montaż 2 nowych filtrów ciśnieniowych fi 2200, z wsadem mieszającym i adaptacją 

do funkcji zbiornika earacyjnego (podczas realizacji II Etapu zbiorniki zostaną 

włączone w bezpośredni układ filtracyjny 

 Montaż 10 nowych filtrów ciśnieniowych fi 2200 (5 zbiorików I0 +5 zbiorików II0) 

 Wypełnienie filtrów złożami filtracyjnymi 

 Montaż nowej armatury na filtrach sterowanej elektrycznie (przepustnice 

regulacyjne) oraz armatury zaporowej sterowanej pneumatycznie 

 Montaż nowego orurowania stacji uzdatniania wody z PE-HD  

 Montaż nowych urządzeń pomiarowych oraz odpowietrzających na urządzeniach 

filtracyjnych 

 Montaż nowej dmuchawy powietrza w obudowie dźwiękochłonnej przeznaczonej do 

płukania filtrów 

 Montaż nowego układu napowietrzania wody surowej wraz ze sprężarkami 

śrubowymi w obudowach dźwiękochłonnych 
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 Montaż nowej pompy płuczącej 

 Montaż nowego zestawu pomp sieciowych 

 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych fundamentów, 

likwidacji starych fundamentów po istniejących pompach sieciowych, wykonanie 

częściowej likwidacji kanałów technologicznych oraz wykonaniu nowych posadzek 

z płytek i prac malarskich w hali technologicznej 

 Wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z montażem nowych 

urządzeń technologicznych 

 Wykonanie częściowe nowej instalacji CO wraz z wymianą kotła  

 Przełączenie 2 istniejących filtrów I0 do pracy w bloku filtracji II0 wraz z wymianą 

zasypki filtracyjnej ( prace do wykonania w I etapie inwestycji) 

 Wykonanie nowych instalacji zasilająco -  sterowniczych do montowanych urządzeń 

 Montaż nowych szaf sterowniczych, dostosowanie  i rozbudowa istniejących szaf 

sterowniczych do nowego układu technologicznego z uwzględnieniem współpracy 

SUW z obiektami terenowymi 

 Przeniesienie oprogramowania  zdalnego sterowania i monitoringu oraz SCADA 

 Oprogramowanie panela operatorskiego  w zakresie 19 tłoczni i pompowni ścieków 

sterowanych droga radiową 

 Wykonanie nowego oprogramowania , monitoringu oraz SCADA 

 Zakup agregatu prądotwórczego 

 Przeprowadzenie prac rozruchowych i szkoleń. Zapotrzebowanie na cele p.poż. 

 

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 10000 

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 SUW w Siedlcu znajduje  się zbiornik wody czystej, który pokrywa zapas wody  

 na wypadek pożaru -150m3  
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1.5.1 Cele technologiczne SUW 

 Zapewnienie  spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opublikowane w Dzienniku Ustaw z 

2017 poz. 2294,  

Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody do poziomu 150m3/h ( związane z realizacja 2 

etapów modernizacji i remontu obiektu SUW 

Woda zużywana na cele technologiczne - woda zużywana do płukania 10 filtrów 

ciśnieniowych 00 pracujących w układzie dwustopniowym.  

Przewidywana ilość wody do płukania 1 filtrów wynosi ~22 m3.  

1.5.2 Ujęcie wody 

Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki wodnej 

Ujęcie Strzelce, składające się ze studni 0-3, 3-a, P-6, 6-a posiada zatwierdzone zasoby w 

wysokości Q=150 m3/h przy depresji S=14-25m. 

1.6 PODSTAWA WYMIAROWANIA SUW STRZELCE 

Do wymiarowania urządzeń stacji przyjęto następujące wydajności: 

- dla układu technologicznego QSUW = 150 m3/h 

- dla pompowni sieciowej  Qmax h = 150 m3/h i H = 55 m sł. H2O



 

_ 
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1.7 SYNTEZA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Projektowany układ uzdatniania wody 

Ze względu na zanieczyszczenia wody surowej wymagane jest jej uzdatnianie przed 

wprowadzeniem do sieci.  

 Proponuje się zastosowanie następującego schematu technologicznego uzdatniania wody 

składającego się z następujących procesów:  

 ciśnieniowe napowietrzanie wody 

 dwustopniowa ciśnieniowa filtracja  

 dezynfekcja wody podchlorynem sodu 

 Projektowany układ technologiczny zapewni usunięcie z wody surowej wszystkich 

zanieczyszczeń do wartości normatywnych.  

Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o 

jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w 

jakości wody przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 61 

poz. 417. 

Układ konstrukcyjny stacji przedstawiać się będzie następująco; 

1. Istniejące Studnie ujęciowe  

2. Stacja uzdatniania wody w o przepustowości docelowej , QSUW=150 m3/h z układem 

konstrukcyjnym oczyszczania wody.  

Układu konstrukcyjny szczegółowy stacji przedstawiać się będzie następująco; 

 ujęcie wody  

 ciśnieniowe napowietrzanie wody za pomocą areatorów (zaadaptowane zbiorniki 

               filtracyjne  2200 wypełnione wsadem mieszającym) – szt 2  

  Uzdatnianie wody 

 filtry ciśnieniowe  2200 wypełnione złożem żwirowo-piaskowym  5szt 
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 filtry ciśnieniowe  2200 wypełnione złożem żwirowo-katalitycznym 5szt 

 zestaw do magazynowania i dawkowania podchlorynu sodowego, 

 zestaw do regeneracji filtrów w postaci pompy płuczącej do płukania wodą, 

 zestaw do regeneracji filtrów w postaci dmuchawy do wzruszania złoza powietrzem, 

 zbiornik wody uzdatnionej V=150m 3 ( II Etap rozbudowy będzie obejmował  

               zwiększenie retencji) 

 zestaw pomp sieciowych 

 neutralizator ścieków z pomieszczenia dozowania chemikaliów– zbiornik bezodpływowy, 

 odstojnik popłuczyn,   

 kanały i rurociągi technologiczne, 

 sieci elektroenergetyczne i sterowania wraz z szafami sterowniczymi 

 stacja wyposażona jest w drogi i place manewrowe oraz ogrodzenie z jedną bramą       

                wjazdową. 

1.7.1 Opis pracy stacji 

Projektowany układ technologiczny zapewni usunięcie z wody surowej wszystkich 

zanieczyszczeń do wartości normatywnych.  

Przed dopływem do stacji woda surowa kierowana będzie do aeratorów(zaadaptowane filtry fi 2200 

wraz z wypełnieniem wsadem mieszającym) . Celem napowietrzania jest wprowadzanie do wody 

tlenu pozwalającego na utlenienie związków żelaza do postaci strącalnej. 

Następnie woda podawana będzie na  filtry 00 : 

 filtracja I0 z prędkością do 8 m/h ( w I Etapie) przez złoże o następującym składzie : 

 piasek kwarcowy o uziarnieniu 0.6-1.4mm i wysokości 1200mm, 

 warstwa podtrzymująca o uziarnieniu 2-18mm i wysokości 300mm, 

 filtracja II0 z prędkością do 8 m/h ( w II Etapie) przez złoże o następującym składzie : 

 złoże katalityczne  o uziarnieniu 0,8-3,0mm i wysokości 900mm, 

 piasek kwarcowy o uziarnieniu 0.6-1.4mm i wysokości 300mm, 

 warstwa podtrzymująca o uziarnieniu 2-18mm i wysokości 300mm, 

Filtry pracować będą automatycznie i wyposażone będą w przepustnice regulacyjne  sterowane 

elektrycznie i odcinające sterowane pneumatycznie, przepływomierze elektromagnetyczne oraz 

orurowanie  z PE-HD. 



 

_ 

Strona 14 

_____________________________________________________________________________________ 

Aktualizacja projektu remontu i modernizacji – SUW Strzelce gm.Marcinowice 

 

 

Woda po filtrach przetłaczana będzie do istniejącego zbiornika wody czystej   Przed zbiornikami 

woda poddawana będzie okresowo dezynfekcji podchlorynem sodu. 

Płukanie filtrów odbywać się będzie automatycznie: powietrzem podawanym przez dmuchawę oraz 

wodą uzdatnioną podawaną przez pompę płuczącą. Dopłukiwanie filtrów (spust pierwszego filtratu) 

realizowane będzie wodą surową napowietrzoną. Popłuczyny i pierwszy filtrat kierowane będą do 

istniejącego odstojnika. 

 

Woda uzdatniona gromadzona będzie w zbiorniku retencyjno-wyrównawczym wody czystej o 

pojemności łącznej V= 150 m³ :   

Zbiornik wody czystej zapewni zapas wody na cele: 

 wyrównania nierównomierności rozbiorów godzinowych, 

 płukania filtrów 

 p.poż.. 

 

Podczas realizacji II etapu modernizacji stacji prace obejmować będą zwiększenie retencji wody 

uzdatnionej 

 

Woda do sieci podawana będzie zestawem pompowym, w skład, którego wchodzić będą 4 pompy 

wielostopniowe odśrodkowe pionowe (3P+1R).  Pompy pracować będą w układzie automatycznej 

regulacji ciśnienia, przez płynną zmianę prędkości obrotowej silników, zasilanych napięciem z 

przemiennika częstotliwości. Przemiennik częstotliwości sterowany będzie mikroprocesorowym 

regulatorem sprzężonym z przetwornikiem ciśnienia, zainstalowanym na rurociągu tłocznym 

zasilającym sieć wodociągową oraz  przepływomierzem. Przewiduje się sterowanie falownikiem w 

zależności od ciśnienia w sieci wodociągowej oraz chwilowego rozbioru. 

Przewiduje się pomiar i rejestrację następujących sygnałów: 

 z przepływomierzy na wodzie surowej; 

 ilości wody zużytej do płukania; 

 ilości wody podawanej do sieci; 

 ilości wody uzdatnionej 

 stanu pracy filtrów; 
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 stanu napełnia zbiorników wody czystej, 

 czasu pracy : 

                     pomp sieciowych 

                     pompy do płukania, 

                     dmuchawy powietrza 

 poziomu  awaryjnego roztworu podchlorynu sodowego NaClO,  

 awarii układów sterowniczych i elektrycznych 

 

Układ sterowania obsługiwany będzie z panela operatorskiego pozwalającego na wybór 

następujących stanów: 

 parametrów płukania filtrów, 

 praca ręczna, 

 praca automatyczna, 

 odstawione, 

 

Dodatkowo projektuje się sygnalizację awarii i zabezpieczenia antywłamaniowego systemem 

powiadamiania z wykorzystaniem sieci GSM. 
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2  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

2.1 PODSTAWA WYMIAROWANIA SUW STRZELCE 

Do wymiarowania urządzeń stacji ( po wykonaniu 2 etapów modernizacji) przyjęto następujące 

wydajności: 

- dla układu technologicznego QSUWmax = 150 m3/h 

- dla pompowni sieciowej Qmax h = 150 m3/h i H = 55 m sł. H2O 

2.2 UJĘCIE WODY 

Ujęcie  składa się z 4 studni wierconych, o łącznej wydajności Q=150m3/h . 

2.3 UKŁAD NAPOWIETRZANIA WODY SUROWEJ 

Napowietrzanie wody usuwa z wody gazy rozpuszczone (CO2 , H2S i inne powodujące smak i 

zapach) i lotne związki organiczne oraz zwiększa zawartość tlenu, a przez usunięcie CO2 zwiększa 

odczyn (pH) wody. Wprowadzenie do wody tlenu rozpuszczonego stwarza warunki do hydrolizy i 

utleniania związków żelaza i manganu oraz zapobiega powstawaniu środowiska redukcyjnego 

pogłębiającego problemy smaku i zapachu. 

 Pod wpływem kontaktu wody z powietrzem odp. czasu kontaktu następuje hydroliza i utlenianie 

zawartych w wodzie związków żelaza w postaci Fe2+ (dwuwartościowego) do Fe3+ 

(trójwartościowego). 

 

Fe(HCO3)2 + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H2O + 2 CO2 

Fe(OH)2 + 
21

O2 + H2O = Fe(OH)3 

 

Powstały wodorotlenek żelazowy Fe(OH)3 wydziela się wówczas z wody jako trudnorozpuszczalny 

osad w postaci brunatnych kłaczków. 

 

W celu odgazowania wody, utlenienia związków żelaza i manganu oraz zapewnienia 

odpowiedniego czasu kontaktu wody z powietrzem  I etapi modernizacji planuje się wykorzystanie   

2 nowych filtrów  ciśnieniowych Ø2200 zaadaptowanych na  mieszacze wodno -powietrzne z 
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wypełnieniem wsadem mieszającym w postaci pierścieni Białeckiego lub Palla podłączonych 

szeregowo. 

 

Wymagane parametry zbiorników filtracyjnych przeznaczonych do adaptacji na mieszacze 

wodno – powietrzne w I etapie modernizacji: 

 średnica: 2200 mm 

 ciśnienie: 6 bar 

 wysokość całkowita: ~3950 mm 

 wysokość części cylindrycznej płaszcza zbiornika (filtra): 1750 mm 

     nogi w obrysie zbiornika (filtra) - cylindryczne 

 króćce przyłączeniowe woda: DN200 

     odpowietrzenie: 1” 

 oddzielny króciec do płukania powietrzem DN80 – wyprowadzony w dennicy dolnej 

 odpowietrznik w górnej części zbiornika (filtra) 

 drenaż płytowy bez dysz filtracyjnych, dysze z polipropylenu montowane będą podczas  

    realizacji II etapu modernizacji 

 właz boczny w płaszczu na windzie, włazy górny oraz dolny 

 wziernik boczny w górnej części filtra 

     elementy montażowe  dla konstrukcji wsporczej orurowania 

 powłoki malarskie: 

                         - wewnątrz – farba z atestem PZH do kontaktu z wodą 

                         - zewnątrz – powłoka polimocznikowa EPX1 grubości 1mm 

     rozwiązanie techniczne zbiornika zapewniające brak miejsc których pokrycie 

    antykorozyjne jest w 100% niemożliwe  

     wypełnienie – pierścienie Białeckiego lub Palla 80x80 powierzchnia: 85m3/m3 

 

 

 Czas przetrzymania wody z powietrzem wynosi: 

Q

V
t a

p   gdzie; 

Va= objętość aeratora( adaptowanego filtra), m3   2x 6,06 m3= 12,12m3 

Qmax = wydajność w I etapie m3/h = 120m3 

 tp = 12,123: 120 m3/h = 0,11 h= 6,6 min. 
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Sprężone powietrze dostarczane będzie bezpośrednio do mieszaczy przez śrubową sprężarkę 

bezolejową . Rozwiązanie przewiduje montaż 2 sprężarek pracujących w układzie 1+1R. Sprężarki 

współpracować będą podczas pracy w systemie przemiennym (równomierny rozkład czasu pracy 

sprężarek) 

Przewidziano objętościowy udział powietrza w stosunku do ilości produkowanej wody na 

poziomie 15 %. Oznacza to, że wymagana ilość powietrza wynosi: 

 Qp= 0,10 x 120= 12 m3/h 

   Do regulacji i sterowania ilości dostarczanego powietrza służyć będzie tablica 

pneumatyczna w skład której wchodzić będą : reduktor powietrza, manometr kontrolny, 

membranowy zawór regulacyjny, zawór elektromagnetyczny z obejście b.pass w 

przypadku awarii, rotametr o przepustowości powietrza Qśred. 5-14m3/h oraz  zawór 

bezpieczeństwa które zamontowane będą na doprowadzeniu powietrza do mieszacza.  

 

Dla obliczonej wydajności układu napowietrzania wody dobrano sprężarkę śrubową o 

następujących wymaganych parametrach technicznych: 

 

 system sprężania                                                                moduł śrubowy z napinaczem 

 budowa agregatu sprężarkowego                                       modułowa 

 obudowa dźwiękochłonna                                                  67dB 

 panel kontrolny                                                                  z wyświetlaczem LCD 

 wydajność                                 Qn= 7,0dm3/s  

 objętość zbiornika                            V = 500 l 

 wymagane ciśnienie tłoczenia ustawione na sprężarce  P=0,8 MPa 

 moc silnika                                                                         2,2kW 

 napięcie zasilania                                                                400V 

 system filtracji                                                                     olej-powietrze 

 układ automatycznego opróżniania zbiornika z kondensatu 

 

  Sprężarka wyposażona jest w filtr na ssaniu, chłodnicę końcową , filtry na wyjściu 

powietrzaoraz pełna automatykę sterującą pracą urządzenia. Całość zabudowana  w 

dzwiekochłonnej obudowie (poziom hałasu nie przekracza 70dB(a)), nadbudowana jest na 

zbiorniku powietrza 500l. Układ napowietrzania wody składa się z następujących 

elementów: 

 sprężarka       szt.1 + 1 rezerwa 
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 manometry                         szt.1 

 zawór elektromagnetyczny powietrza uruchamiany przez włączenie pomp 

głębinowych                           szt.1 

 zawór membranowy regulacyjny Dn25   szt.1 

 zawór zwrotny                             szt.1 

 rozdzielacz powietrza DN100,                     szt.1 

 zawory odcinające DN25                szt.3 

 rotamer dn15 np.prod. Firmy Rotametr- Gliwice            szt. 1 

2.3.1 Dobór zaworu bezpieczeństwa  

 Dla zabezpieczenia urządzeń SUW przed ciśnieniem powyżej 0.6 MPa na instalacji 

powietrza  ze sprężarki służy zawór redukcyjny ciśnienia . Dodatkowo przewiduje się 

zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa na instalacji technologicznej.  

 

Przepustowość zaworu: 

Z
pAKKm

1
)1,0(10 121     

 

gdzie: 

m – przepustowość zaworu bezpieczeństwa działania [kg/h] przyjęto do obliczeń wartość 

równą wydajności sprężarki 25 m3/h = 32,25 kg/h 

 - współczynnik wypływu = 0,90 x rz  

A - powierzchnia obliczeniowa przekroju kanału dopływowego mm2 

A=
4

2d
 

d- najmniejsza średnica wewnętrzna kanału przepływowego zaworu. mm 

P1 – ciśnienie zrzutowe  – 0,60 + 20% 0.6 +0,1 = 0,82 MPa 

P2 - ciśnienie wypływu przyjęto 0,10 + 0,1=0,2 MPa 

 - gęstość powietrza –1,29 kg/m3 

współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego 

parametry przed zaworem, 

współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za 

zaworem 

Z - współczynnik ściśliwości, 
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= 0,9 x rz = 0,9 x0,20=0,18 

Obliczenia dokonano na podstawie Warunków technicznych dozoru technicznego 

DT-UC-90/WO 

Dane: 

K1 = 5.46 
40

96,29
484,046,5

1

max 
T

M r

=2,29 

K2 odczytano z nomogramu dla = 1,0

1,0

1

2





p

p
= 0,26 przyjęto K2 = 1 

Z=0,98 odczytano z nomogramu dla r= 36,2
43,132

16,3131 
krT

T
 przyjęto  

m=32,25=10 x 2,29 x 1x 0,18 x
4

2d
x(0,82+0,1) x 98,0

1
  

d 2=10,72 mm2   d=~3,5 mm 

 

Dobrano zawór  15 mm d=12 mm 

 

Parametry nastawcze dobranego zaworu: 

 ciśnienie zrzutu 0,60MPa 

 przepustowość 433,25 kg/h 

 medium robocze - powietrze 

 medium robocze – powietrze  

 złącze gwintowane na wlocie 

2.4 FILTRY 

2.4.1 Dobór filtrów 

Woda napowietrzona przepływa  przez dwustopniowy układ filtracyjny ( filtracja I0-5szt 

+filtracja II0 -5szt) z prędkością v= 8 m/h do zbiornika wody czystej. 

Zastosowano pionowe ciśnieniowe filtry automatyczne typu 00 z płytą drenażową o 

następującej charakterystyce:  

 ilość      10 szt ( 5 filtrów w I etapie realizacji) 
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Wymagane parametry techniczne zbiorników filtracyjnych: 

 rednica: 2200 mm 

 ciśnienie: 6 bar 

 wysokość całkowita: ~3950 mm 

 wysokość części cylindrycznej płaszcza zbiornika (filtra): 1750 mm 

     nogi w obrysie zbiornika (filtra) - cylindryczne 

 króćce przyłączeniowe woda: DN150 

     odpowietrzenie: 1” 

 oddzielny króciec do płukania powietrzem DN80 – wyprowadzony w dennicy dolnej 

 odpowietrznik w górnej części zbiornika (filtra) 

 drenaż płytowy , dysze z polipropylenu  

 właz boczny w płaszczu na windzie, włazy górny oraz dolny 

 wziernik boczny w górnej części filtra 

     elementy montażowe  dla konstrukcji wsporczej orurowania 

 powłoki malarskie: 

                         - wewnątrz – farba z atestem PZH do kontaktu z wodą 

                         - zewnątrz – powłoka   polimocznikowa   EPX1 grubości 1mm 

     rozwiązanie techniczne zbiornika zapewniające brak miejsc których pokrycie 

    antykorozyjne jest w 100% niemożliwe  

 

Filtry wyposażone będą w  następujące przepustnice  

Odcinające 

DN150 napęd pneumatyczny popłuczyny 1 

DN100 napęd pneumatyczny odprowadzenie filtratu 1 

DN150 napęd pneumatyczny woda do płukania 1 

DN80 napęd pneumatyczny powietrze do płukania 1 

DN100 napęd pneumatyczny odprowadzenie wody czystej 1 

DN100 napęd elektryczny regulacyjny doprowadzenie wody napowietrzonej 1 
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Przepustnice na zasilaniu filtrów zaprojektowano z napędem elektrycznym regulacyjnym 

które we współpracy z przepływomierzami zinstalowanymi przy każdym z filtrów zapewniać będą 

równomierny przepływ filtrowanej wody , natomiast pozostałe przepustnice zaprojektowano o 

napędzie pneumatycznym,  cała armatura sterowana jest  mikroprocesorowo.  

      Filtry ustawione będą w dwóch rzędach. Nowe filtry z I-szego stopnia ustawione zostaną w 

ciągu z aeratorami (zaadaptowane filtry) 

Wypełnienie filtrów stanowić będzie  złoże warstwowe o następującej budowie: 

 filtracja I0  

 podtrzymująca 8-16 mm żwir                                                          - 0,1 m 

 podtrzymująca 5-10 mm  żwir                                                         - 0,1 m 

 podtrzymująca 2-5 mm    żwir                                                         -  0,1 m 

 filtracyjna 0,8-1,2 mm      piasek filtracyjny                                    - 1,2 m, 

 filtracja II0  

 podtrzymująca 8-16 mm żwir                                                            - 0,1 m 

 podtrzymująca 5-10 mm żwir                                                            - 0,1 m 

 podtrzymująca 3-5 mm   żwir                                                            - 0,1 m 

 filtracyjna 1,0-3,0 mm    katalityczne - zawartość MnO  min 80%    - 0,9 m 

 filtracyjna 0,8-1,2 mm     piasek filtracyjny                                         - 0,3 m 

 

Płukanie filtrów odbywać się będzie w sposób automatyczny naprzemiennie wodą czystą ze 

zbiornika, podawaną przez pompę płuczącą oraz powietrzem podawanym przez dmuchawę. 

Dopłukiwanie filtrów realizowane będzie wodą surową napowietrzoną. 

Algorytm płukania filtrów (filtr F1): 

Filtry niepłukane w pozycji odcięcie 

1. zamknąć przepustnicę na rurociągu wody surowej PP1.1.1 

2. zamknąć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej PP1.1.3 

3. otworzyć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu PP1.1.4– spust wody przez 2 min 

(zakres 1-5 min) 
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4. zamknąć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu PP1.1.4 

5. otworzyć przepustnicę na rurociągu popłuczyn PP1.1.2 

6. otworzyć zawór PP1.1.6 na rurociągu powietrza włączyć dmuchawę, 

7. płukać powietrzem t = 5 min. (zakres 1-10 min), 

8. wyłączyć dmuchawę - zamknąć zawór PP1.1.6. 

9. otworzyć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej do płukania PP1.1.5, PP1.1.2 

10. płukać wodą uzdatnioną tp = 10 min. (zakres 1-10 min), 

11. zamknąć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej do płukania PP1.1.5 

12. zamknąć przepustnicę na rurociągu PP1.1.2 

13. otworzyć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu PP1.1.4, 

14. otworzyć przepustnicę na rurociągu wody surowej PP1.1.1, 

15. płukać filtr tp= 5 min. (zakres 1-20 min), 

16. otworzyć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej PP1.1.3 

17. zamknąć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu PP1.1.4. 

18. Płukanie pozostałych filtrów  przebiega analogicznie jak płukanie filtra F1.1; przepustnicom 

filtra F1.1 odpowiadają przepustnice pozostałych filtrów w poniższy sposób: 

 

F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 

P1.1.1 P1.2.1 P1.3.1 P1.4.1 P1.5.1 P2.1.1 P2.2.1 P2.3.1 P2.4.1 P2.5.1 

P1.1.2 P1.2.2 P1.3.2 P1.4.2 P1.5.2 P2.1.2 P2.2.2 P2.3.2 P2.4.2 P2.5.2 

P1.1.3 P1.2.3 P1.3.3 P1.4.3 P1.5.3 P2.1.3 P2.2.3 P2.3.3 P2.4.3 P2.5.3 

P1.1.4 P1.2.4 P1.3.4 P1.4.4 P1.5.4 P2.1.4 P2.2.4 P2.3.4 P2.4.4 P2.5.4 

P1.1.5 P1.2.5 P1.3.5 P1.4.5 P1.5.5 P2.1.5 P2.2.5 P2.3.5 P2.4.5 P2.5.5 

P1.1.6 P1.2.6 P1.3.6 P1.4.6 P1.5.6 P2.1.6 P2.2.6 P2.3.6 P2.4.6 P2.5.6 
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2.4.2 Obliczenie cyklu pracy filtrów 

Teoretyczny cykl filtracji: 

T = mz / (cz x vf) = 2400 / [3,27 x 8] = 91 h = 3,5 dnia 

gdzie: 

- mz – ilość zawiesiny zatrzymywana na 1m2 złoża w czasie jednego cyklu pracy 

filtrów, równa 2400 g/m2 

- vf - prędkość filtracji, równa 8 m/h 

- cz – stężenie zawiesiny wodorotlenku żelazowego powstałego w procesie filtracji: 

cz = 1,91 x 1,72 = 3,27 g/m3 

Teoretyczny cykl filtracji wynosi co 3,5 dnia. Zakład się teoretyczny cykl filtracji raz na trzy 

dni, przy czym dziennie wypłukane zostaną dwa filtry. 

  

Obliczona wartość filtrocyklu jest teoretyczną, dokladnie powinna być określona w trakcie 

rozruchu technologicznego oraz w oparciu o informacje Użytkownika  dotyczące 

dotychczasowej eksploatacji SUW. 

 

Z obecnych informacji uzyskanych od Użytkownika wynika że aby utrzymać poprawne parametry 

fizyko – chemiczne wody uzdatnionej należy zachować cykl filtracji wg schematu: 

 płukanie filtrów co __2_dni. 

 dziennie płukany będzie _każdy_filtr. 

2.4.3 Płukanie filtrów 

2.4.3.1 Płukanie filtrów wodą 

Płukanie filtrów odbywać się będzie wodą uzdatnioną podawaną przez pompę płuczącą ze 

zbiornika wody czystej. 

Dane wyjściowe: 

 intensywność płukania wodą qw =10,0 dm3/sm2 

 czas płukania t = 10 min. 

Wymagana wydajność płukania: 
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Qw = F x qw =3,8 m2 x 10dm3/sm2 = 38,0 dm3/s = 136,0 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia: 

 wysokość geometryczna  -  4,0 m 

 straty miejscowe -   4,0 m 

 opory złoża-   10 m 

 

Wymagana wysokość podnoszenia                 18,0m 

Parametry nominalne płukania filtrów wodą wynoszą: 

Wydajność    Qp = 136 m3/h 

Wysokość podnoszenia  Hp = 18,0 m sw 

 

Wymagane parametry techniczne dla  pompy płuczącej: 

    normalnie ssąca, jednostopniowa pompa odśrodkowa  zgodna z ISO 5199, o wymiarach i 

   nominalnych osiągach wg EN 733 (10 bar).  

     wyposażona  w kołnierze typu PN 16 o wymiarach według EN 1092-2.  

     pompa wyposażona  w osiowy króciec ssawny, promieniowy króciec tłoczny, wał 

    poziomy  oraz konstrukcję back-pull-out umożliwiającą demontaż silnika, podstawy 

    silnika, pokrywy oraz wirnika bez naruszania obudowy pompy lub rur. 

     silnik pompy całkowicie zamknięty, chłodzony powietrzem, o wymiarach nominalnych 

    zgodnych z normami IEC i DIN.   

     tolerancje wartości elektrycznych są zgodne z IEC 60034. 

     sprawność silnika  sklasyfikowana jako IE3, zgodnie z IEC 60034-30-1. 

 wydajność: 142,0 m3/h 

 wysokość podnoszenia: 19,95 msw 

 moc: 11 kW, silnik z rozruchem softstart 

 częstotliwość: 50 Hz 

 prędkość nominalna obrotowa: 1470 obr/min 

 maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar 

 maksymalna temperatura otoczenia: + 60C 

 króciec ssawny: DN125 
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 króciec tłoczny: DN100 

 korpus pompy: zeliwo szare EN-GJL-250 

 wirnik: zeliwo szare EN-GJL-200 

 przyłącze pompy kołnierzowe 

 sprawność silnika: IE3 

 

Elementy układu wodnego do płukania filtrów przy pompie płuczącej: 

 kolektor ssawny 225 mm  

 kolektor tłoczny 160 mm  

 przepustnica odcinająca z dźwignią ręczną na ssaniu DN200  

 przepustnica odcinająca z przekładnią ślimakową na tłoczeniu DN125  

 zawór zwrotny dwupłytkowy na tłoczeniu DN125 

     przepustnica regulacyjna Dn150 współpracująca z przepływomierzem Dn 150, 

    zapewniającym pomiar ilości wody do płukania . 

 

    Układ będzie również zapewniał odpowiednią regulację ilości wody po przeprowadzeniu 

    I etapu modernizacji ze względu na okresową pracę filtrów II0 -  1800 

 

 

2.4.3.2 Wzruszanie złoża powietrzem, dmuchawa 

Wzruszanie złoża powietrzem projektuje się prowadzić z intensywnością 15 dm3/sm2 przez 

okres 5 min. W tym celu zastosowano dmuchawę powietrza. 

Zapotrzebowanie powietrza wyniesie: 

Qp = F x qp = 3,8 m2 x 15 dm3/sm2 = ~3,42 m3/min 

Wymagane ciśnienie powietrza 0,07 MPa. 

Przyjęto dmuchawę rotacyjną bezolejową w obudowie dźwiękochłonnej o następujących 

parametrach: 

 Q   = 3,8 m3/min, 

 p = 0,07 MPa, 

 N   = 11,0 kW, 

 nwału dmuchawy = 2925obr/min. 
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Dane techniczne wymagane dla dmuchawy : 

 dmuchawa   (system sprężania)                                            typu Roots  

 napięcie zasilania                                                                  400 V  

 częstotliwość pracy                                                               50 Hz  

 nadciśnienie robocze wg DIN 1945                                       900 mbar  

 wydajność odniesiona do parametrów na ssaniu                   273 m 3 /h  

 moc zainstalowanego silnika                                            11.0 kW silnik z rozruchem 

softstart 

 zapotrzebowanie mocy (rzeczywiste zużycie mocy)              9 ,4 kW  

 prędkość obrotowa wału dmuchawy                                       3286 obr / min  

 prędkość znamionowa silnika                                                  2940 obr / min  

 temperatura na wylocie z dmuchawy                                       115 0C  

 poziom hałasu bez zastosowania obudowy / z obudową          9 8 / 77 dB  

 króciec tłoczny                                                                           DN 80  

 kompaktowa obudowa dźwiękochłonno-izolacyjna 

 

Rzeczywista intensywność wzruszania powietrzem: 15 dm3/sm2. 

Powietrze do płukania doprowadzono bezpośrednio do każdego filtra. Na rurociągu powietrza 

przed każdym wpięciem do filtra zaprojektowano przepustnicę sterowaną pneumatycznie oraz 

zawór zwrotny klapowy. 

Zastosowane mogą być dmuchawy producentów np. Spomax Aerzen, Kaesser itp. 

2.5 POMPOWNIA SIECIOWA 

Projektowana wydajność zestawu wynosi: 

Qmax h = 150 m3/h  

Wysokość podnoszenia: 

H= 55 m sł.H2O 

Dobrano zestaw pompowy składający się z czterech  pomp pionowych wirowych wielostopniowych 

(3 praca+ 1 rezerwa), pracujących równolegle   

Dane techniczne wymagane dla zestawu sieciowego 
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 wydajność max.: 232 m3/h 

 wwsokość podnoszenia: 55 msw 

 maksymalne ciśnienie pracy: 7,7 bar 

 4 pompy sieciowych po 11 kW każda , częstotliwość: 50 Hz  

 eliminacja zakłóceń radiowych: EMC DIRECTIVE(2014/30/EU) 

 sprawność silnika: IE3 

 sterowanie zestawu pompowego  falownikiem kroczącym z wykorzystaniem 

       softstartów alternatywnie zastosowanie pomp zintegrowanych z 

falownikami 

 rama konstrukcyjna -wykonanie ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301. wsparta  

       na wibroizolatorach 

 kolektory oraz całe pozostałe orurowanie -wykonanie ze stali nierdzewnej 

       gat. min. 1.4301. 

 armatura zaporowa – przepustnice ręcznego 

 wyposażenie zastawu – przetworniki ciśnienia, naczynia przeponowe, manometry, 

       czujnik suchobiegu, presostat 

 maksymalna temperatura otoczenia: + 60C 

 wirniki: stal nierdzewna DIN W.-Nr.1.4301. 

 przyłącze pompy kołnierzowe 

                Wytyczne dla pojedynczej pompy 

  - pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym    tłocznym na 

          tym samym poziomie (linii) 

 głowica pompy i podstawa wykonane są z żeliwa 

 wszystkie inne części zwilżane wykonane są ze stali nierdzewnej 

 kasetowe uszczelnienie wału 

 przeniesienie mocy  poprzez sprzęgło dzielone. 

 części wykonane ze stali, żeliwa i aluminium z powłoka na bazie żywic 

     epoksydowych wykonaną w procesie katodowego osadzania 

elektrolitycznego (CED). 

 

Pompy w zestawie pracować będą w układzie automatycznej regulacji ciśnienia, przez płynną 

zmianę prędkości obrotowej silników, zasilanych napięciem z przemiennika częstotliwości. 
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Urządzenie to jest najnowszą generacją falownika, który charakteryzuje się przenoszeniem 

zdolności zmiany prędkości obrotowej na kolejno załączane do pracy pompy. Przemiennik 

częstotliwości sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem sprzężonym z przetwornikiem 

ciśnienia zainstalowanym na rurociągu tłocznym zasilającym sieć wodociągową oraz 

przepływomierzem . Przewiduje się sterowanie falownikiem w zależności od ciśnienia w sieci 

wodociągowej oraz chwilowego rozbioru. 

W ramach opracowania branży elektrycznej przewidziano następujące elementy dla zestawu 

sieciowego : 

 zasilanie w energię elektryczną, 

 możliwość ręcznego załączania i wyłączania poszczególnych pomp, 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem 

 zapewnienie równomiernego w czasie obciążenia pomp z możliwością ręcznego wyboru 

pompy pracującej, 

 sygnalizację awarii pomp. 

 

2.6 POMIAR ILOŚCI WODY I CIŚNIENIA 

Do pomiaru przepływu wody zastosowano wodomierze z nadajnikami oraz przepływomierze 

elektromagnetyczne: 

1. Pomiar ilości wody surowej podawanej z ujęć realizowany będzie zbiorczo 

przepływomierzem elektromagnetycznym DN 200 - szt. 1. 

2. Pomiar ilości wody surowej podawanej na poszczególne filtry I0 i II0 realizowany będzie 

przepływomierzami elektromagnetycznymi DN 100  -  lacznie szt. 10, 

3. Pomiar ilości wody uzdatnionej podawanej na zbiornik wody czystej  realizowany będzie  

zbiorczo  przepływomierzem elektromagnetycznym DN 200 - szt. 1. 

4. Pomiar ilości wody podawanej do sieci z pompowni realizowany będzie przepływomierzem 

elektromagnetycznym DN 200 szt. 1. 

5. Pomiar ilości wody podawanej do płukania filtrów realizowany będzie przepływomierzem 

elektromagnetycznym DN150 szt. 1. 

Dane techniczne wymagane dla przepływomierzy: 
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 przepływomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem sygnału i wielofunkcyjnym  

podświetlany wyświetlacze z menu obsługowym w j. polskim 

 dokładność pomiarowa 0,2% wartości mierzonej 

 moduł komunikacji – 4-20mA, modbus 

 wykładzina: guma twarda NBR,  EPDM lub poliamid, dopuszczenie dla wody pitnej – atest 

PZH 

 wytrzymałość na ciśnienie min. PN 10 

 czujnik z przetwornikiem w wersji kompaktowej o stopniu ochrony IP67 

 samodiagnostyka z sygnalizacją błędów 

 wersja międzykołnierzowa 

 elektrody stożkowe wykonane z 1.4435/316L 

 detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa 

 temperatura otoczenia -20°C...+60°C 

 

 

Przewidziano pomiar ciśnienia wody za pomocą manometrów typu M100/R/0-0,6/2,5/NP-1. 

Dane techniczne wymagane dla manometrów 

 zgodność wykonania z normą PN EN 837-1  

 temperatura otoczenia -10°C do 60°C  

 zakres temperatur medium – do 60°C wypełnienie glicerynowe 

  wykonanie ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301. 

 wilgotność względna otocznie – do 95%  

 stopień ochrony obudowy IP65  

 atest PZH 

 drgania i wstrząsy nie mogą przekraczać:  

           a. częstotliwość 150Hz  

           b. amplituda przemieszczenia 0,35mm  

           c. amplituda przyspieszenia 49m/s2  

 zakres pomiarowy wynosi:  

                       a. 3/4 zakresu wskazań przy ciśnieniu stałym  

              b. 2/3 zakresy wskazań przy ciśnieniu zmiennym  
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 Miejsca zainstalowania manometrów przedstawiono na schemacie technologicznym w części 

rysunkowej. 

Poziomowskazy ciśnieniowe /hydrostatyczne przetworniki ciśnienia/ zaprojektowano do 

pomiaru i kontroli poziomu zw. wody w zbiorniku wody czystej. 

2.7 ARMATURA I RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE 

Instalację technologiczną wewnątrz budynku SUW zaprojektowano z rur i kształtek PE-HD 

łączonych przez zgrzewanie metodą doczołową i elektrooporową oraz ze stali nierdzewnej ( zestaw 

pompowy). Armaturę stanowią przepustnice z napędami elektrycznymi regulacyjnymi,  

pneumatycznymi , z dźwigniami ręcznymi oraz zawory kulowe . Wszystkie zastosowane  

podczas wykonywania prac instalacyjnych materiały bezwzględnie muszą posiadać stosowne 

certyfikaty, deklaracje zgodności oraz atesty PZH zezwalające na kontakt z wodą przeznaczoną do 

spożycia 

Dane techniczne wymagane dla przepustnic z napędami ręcznymi: 

 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,   

 potrójne ułożyskowanie wału  

 nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta,  

 manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM,  

 korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40),  

 wałki ze stali nierdzewnej – materiał 1.4021,  

 dźwignia ręczna ( do DN150) , powyżej DN150 – przekładnia ślimakowa 

 pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe,  

 kolor pokrycia korpusu – niebieski – RAL 5005,  

 

Dane techniczne wymagane dla przepustnic z napędami elektrycznymi regulacyjnymi: 

 przepustnica międzykołnierzowa korpus: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030  
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           (GGG-40) ,mocowania  wg EN 1092 PN 10/16,  

 długość zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1 ), 

 dowolna pozycja zabudowy i kierunek przepływu,  

 manszeta:  EPDM (W270), manszeta wymienialna  

 przedłuzenie wałków: stal nierdzewna 1.4021 ,  

 dysk: stal nierdzewna 1.4408, centrycznie łożyskowany 

 sterowana elektrycznie napęd-230V, regulator sygnalizacja położenia 

 nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta,  

 korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40),  

 wałki ze stali nierdzewnej – materiał 1.4021, potrójne ułożyskowanie wału  

 pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe,  

 kolor pokrycia korpusu – niebieski – RAL 5005,  

 

Dane techniczne wymagane dla przepustnic z napędami pneumatycznymi: 

 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,   

 nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta,  

 manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM,  

 korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40),  

 wałki ze stali nierdzewnej – materiał 1.4021, potrójne ułożyskowanie wału  

 pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe,  

 napęd dwustronnego działania , wykonany na zasadzie mechanizmu przegubowego 

            dwuwahaczowego, optyczny wskaźnik położenia dysku,  

  nominalny moment obrotowy napędu dopasowany do normy EN ISO5211\ 
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Dane techniczne wymagane dla automatycznego zawor napowietrzająco-odpowietrzającego: 

 obudowa stal szlachetna 316 , rozbieralna dla celów konserwacyjno-serwisowych 

 przyłącze 3/4” 

 max. temperatura pracy130°C  

 częsci wewnętrzne  - stal szlachetna 316 

 pływak -stal szlachetna 316  siedzisko FPM , uszczelnienie EPDM 

 

Dane techniczne wymagane dla zaworów zwrotnych: 

 system zamknij-otwórz  - motylkowy,  

 mocowania pomiędzy kołnierze wg EN 1092 PN 10/16,  

 o-ringowe uszczelnienie w klapie  

 sprężyna zabezpieczająca klapę ze stali nierdzewnej  

 trzpień wykonany ze stali nierdzewnej  

 długość zabudowy  

 korpus z żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561:2012  

 zakresie temperatur od -10°C do +110°C  

 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 

normy DIN 30677  

 

Instalacje technologiczne wykonać z rur i kształtek PE-HD PE100 SDR 17  łączonych przez 

zgrzewanie metodą doczołową i elektrooporową z zachowamiem zasad dotyczących materiału: 

           stosować rury w odcinkach prostych, bez uszkodzeń mechanicznych 

           stosować tylko kształtki wtryskowe 

           do połączeń kołnierzowych stosować kołnierze luźne pokrytę powłoką PP 
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Zgrzewanie rur z PE winni wykonywać pracownicy mający stosowne uprawnienia. Stanowisko 

dozgrzewania rur PE-HD powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w miejscu osłoniętym 

przedbezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry 

zgrzewania rurpolietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montaŜu. Dla 

uzyskaniapoprawnie wykonanego złącza, naleŜy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę 

na: 

  prostopadle do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

   zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

   dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuŜ przed zgrzewaniem, 

   temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 

   bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 

 (niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem), 

   współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

 utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 

pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilŜonego alkoholem, 

   czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 

względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania, 

aby była bliska zeru, 

   siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na 

stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi 

krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w 

sposób naturalny bez przyśpieszania. 

 

Próby szczelności wykonywać odcinkami zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zachowaniu 

następujących zasad: 

   próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i 

wzrokowym sprawdzaniu połączeń, 

   łuki, trójniki, zaślepki, armatura muszą być podczas prób odkryte, 

   maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20°C, 

   napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

   po całkowity napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy go pozostawić na kilka 

 godzin dla ustabilizowania, 

   po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
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   po próbie całkowicie rurociąg opróżnić, poddać dezynfekcji 

 

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 bar). 

 

W celu utrzymania bezpiecznej eksploatacji SUW oraz ze  względu na zastosowany 

materiał rurociągów – PE i stal nierdzewną  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 napowietrzona                    kolor jasno zielony 

Woda po I stopniu                      kolor niebieski ciemny  

Woda uzdatniona                          kolor niebieski 

Popłuczyny                        kolor brązowy 

Powietrze                         kolor błękitny 

Podchloryn sodu                         kolor żółty 

2.8 MOCOWANIE I PODPARCIE RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYC 

Instalacje technologiczne wykonane z rur i kształtek PE-HD wymagają zastosowania systemu 

podparć i mocowań celem zapewnienia poprawnej sztywności wykonanego układu wodociągowego  

wraz z zamontowaną armaturą procesową. 

Do montażu instalacji przewidziano wielofunkcyjny system modułowy dla budownictwa 

przemysłowego i mocowania instalacji technologicznych, który w pełni obejmuje zakresy obciążeń 

wykonanych instalacji technologicznych . Wszechstronny w zastosowaniu system nośny pozwala 

na szybkie i łatwe tworzenie stabilnych konstrukcji mocujących. 

 konstrukcje wsporcze modułowe ( szyny, słupy, konsole)– stal, ocynk galwaniczny  

kategoria korozyjności według EN ISO 14713-1  
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 obejmy rur – stal, ocynk galwaniczny z wkładką dźwiękochłonną :SBR/EPDM ( zgodnie z 

            normą DIN 4109).  

 konstrukcja obejmy dostosowana do obciążenia w punkcie montażu 

 stosować systemowe konstrukcje wsporcza wraz z obejmami i łącznikami jednego 

 producenta  ( np. HILTI, SIKLA) 

2.9 OSUSZANIE POWIETRZA. 

W celu obniżenia wilgotności powietrza  do 50÷55% w pomieszczeniu hali filtrów należy 

zamontować 2 osuszacze  powietrza.  

 

Kubatura                         K = 824 m3 

krotność wymiany powietrza  n = 0,5 w/h 

ilość wydzielającej się wilgoci  G=824 x0,5x1,2x6,5= 3213 g/h   tj 3,2 kg/h 

dobrano 2 osuszacze  np.:  typu DHB-42  230V 

Sterowanie pracą osuszacza czujnikiem wilgotności. 

2.10 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH I BUDOWALNYCH 

Projektowane urządzenia (pompy, filtry, dmuchawa, sprężarki) zostaną umieszczone w istniejącym 

budynku. Należy usunąć wszystkie zbędne fundamenty po zlikwidowanych pompach sieciowych, 

wykonać częściową likwidację kanałów technologicznych oraz wykonać nowe pokrycie kanałów 

pozostałych po pracach remontowych hali technologicznej. 

Należy wykonać nowy fundament no dodatkowe 2 filtry z betonu C25/30 , z dostosowaniem 

rzędnej góry  do istniejących fundamentów pod zbiorniki filtracyjne. Konstrukcja pojedynczego 

fundamentu  w formie płyty fundamentowej żelbetowej o wym. 2,45 x 2,45 m i grubości 40cm.  

Płyta , zbrojona stalą A-IIIN (B500SP) na podkładzie betonowym gr 10 cm i zagęszczonej 

podsypce żwirowej gr 30 cm. Płyta zbrojona podwójną siatką prętów #12 o oczkach 15x15cm. 

Fundamenty na obwodzie oddylatowane od posadzki. Szerokość szczeliny dylatacyjnej 20 mm,  

wypełnienie masą trwaleplastyczną 

Po posadowieniu nowych urządzeń należy  wymienić kafelki na posadzce. Należy zastosować 

płytki antypoślizgowe.W związku z podziałem zadania na 2 etapy pokrycie posadzek glazurą 
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będzie również etapowane . W I etapie należy ułożyć posadzki pod urządzeniami , na nowych 

fundamentach oraz w obszarze wykonywania prac technologiczno – montażowych związanych z 

realizacją I etapu modernizacji. Pozostały zakres robót posadzkowych będzie wykonywany przy 

realizacji II etapu modernizacji. 

Również wszystkie ubytki w ścianach po demontażu istniejącego orurowania i okablowania należy 

uzupełnić. Ściany powyżej kafli pomalować farbą w kolorze białym lub innym ustalonym z 

Użytkownikiem. Prace przeprowadzić w obszarze wykonywania prac technologiczno – 

montażowych związanych z realizacją I etapu modernizacji.Pozostały zakres będzie wykonywany 

przy realizacji II etapu modernizacji. 

2.11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ AKPIA 

Zarys prac  w zakresie elektrycznym i AKPiA podczas realizacji remont stacji Uzdatniania Wody w 

Strzelcach .  

Szczegółowe rozwiązania zawarte są w opracowaniu branżowym . 

2.11.1 Stan obecny 

Automatyka obiektu jest wykonana w dwóch częściach . 

a/ Rozdzielnia główna wraz z układem sterowania ujęć głębinowych, zbiorników wody czystej , 

zestawu pompowego a także systemu sterowania radiowego 

b/ Rozdzielnia sterownicza układu technologicznego sterowani procesu uzdatniania wody 

Rozdzielnia główna wraz z układem sterowania ujęć głębinowych, zbiorników wody czystej, 

zestawu pompowego oraz sterowania radiowego. 

Rozdzielnia główna składa się z trzech szaf rozdzielczych: 

R1 Przełącznik SIEĆ/ AGREGAT która pozostała w stanie niezmienionym od czasu jej instalacji.  

R2 Rozdzielnia wyłącznika głównego wraz z pomiarem parametrów sieci 

R3 Rozdzielnia technologiczna obejmująca sterowaniem obwody 

 Ujęcia głębinowe 

 Pompy zestawu sieciowego,  

 Pompę płucząca 
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W rozdzielni R3 znajdują się następujące obwody sterowania 

 Sterownik S7-1200 do sterowania pracą ujęć i zestawu pompowego a także pomiarów w 

zbiornikach wody czystej 

 Sterownik S7-200 – sterownik obsługujący cały system sterowania radiowego obejmujący 

obiekty wodociągowe ( pompownia Biała – Tąpadła) a także kilkanaście przepompowni i 

tłocznik ścieków. Wszystkie wygnały z tego sterownika trafiają do systemu SCADA 

zbudowanego na bazie oprogramowania IFIX w wersji 5.1 która będzie podlegała 

modernizacji. 

Założeniem projektowym jest zintegrowania sterowania w jednym sterowniku PLC – projekt 

przewiduje zabudowę sterownika SIEMENS S7-1500 wraz z modułami komunikacyjnymi i 

modułami rozszerzeń. 

Przyjęto takie rozwiązanie, ponieważ istniejący system SCADA nie obejmował technologii 

uzdatniania w SUW Strzelce a obejmował jedynie obiekty sterowane radiowo. 

Obecnie założeniem projektu jest zintegrowanie całego sytemu sterowania w jednym systemie 

SCADA. 

Zamawiający zwraca szczególna uwagę na to, by w tym obszarze prac, roboty były 

wykonywane w sposób przemyślany i rozważny.  Obecny system sterowania radiowego 

sterującego pompownią w miejscowości Biała a także pompownią Tąpadła zapewnia dostawę 

wody do ludności. Prace będą prowadzone na ruchu i niedopuszczalnym jest przerwa w 

układzie zdalnego sterowania tymi obiektami. 

Dodatkowo system monitoringu radiowego obejmujący swoim dozorem pracę pompowni i tłoczni 

ścieków pozwala obsłudze na bieżący podgląd pracy 21 takich obiektów. 

Niedopuszczalnym jest prowadzenie prac w których nastąpi przerwa w pracy monitoringu 

tych obiektów.  

System sterowania radiowego działa dwukierunkowo- istnieje możliwość zdalnego sterowania 

obiektów istnieje więc ryzyko błędnego zdalnego wysterowania obiektów. 

Przejście z jednego systemu sterowania na nowy musi przebiegać w sposób płyny nie 

wprowadzając zaburzeń w pracy obiektów ani ich monitoringu. 
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Wymaga się od firmy wykonującej działania w zakresie AKPiA doświadczenia w oprogramowaniu 

sieci radiowych. W przypadku tej Inwestycji, wykorzystywane są radiomodemy CONEL CDA 70 

firmy Conel. 

Zamawiający wyklucza zmianę systemu transmisji danych na system oparty na technologii GPRS 

lub zmianę radiomodemów na inne. 

Zakres prac polega na zabudowie szaf sterowniczy R4 i R5 w pomieszczeniu rozdzielni głownej. 

Szafa R4 przewidziana do zabudowy torów siłowych: 

 4 pomp sieciowych po 11 kW każda z falownikiem kroczącym zestawu pompowego w 

wykorzystaniem softstartów 

 dmuchawy o mocy 11 kW z rozruchem Softstart 

 pompa płucząca o mocy 11 kW  z rozruchem softstart 

Szafa R5 przewiduje zabudowę : 

 sterownika Siemens S7-1500 wraz z modułami komunikacyjnymi i modułami rozszerzeń do 

sterowania pracą całej stacji jak i integracji całego systemu sterowania radiowego 

 zasilania przepustnic regulacyjnych I i II Etapu 

 zasilania przepływomierzy I i II Etapu 

 komunikacja MODBUS RTU z urządzeniami obiektowymi 

Ponieważ w rozdzielnicy R3 zabudowano sterownik Siemens S7-1200 należy go zastąpić wyspą 

komunikacyjną ET200 SP  z obwodami wejść i wyjść sygnałów sterowniczych i wyspę tę 

podłączyć pod sterownik główny. 

Zamiarem Inwestora jest utrzymanie jednolitych sterowników na takie same, jakie są zabudowane 

we wszystkich innych obiektach. Standard ten wynika też ze sposobu komunikowania się urządzeń 

w sieci radiowej komunikacja zdarzeniowa. 

 

Przewiduje się dwuetapowa realizację zadania.  

2.11.2 Etap  I  

Przewiduje zabudowę nowych 2 aeratorów oraz 5 filtrów pospiesznych. 
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Dwa aeratory będą zbiornikami takimi samymi jak 5 pozostałych filtrów I stopnia. Będą one 

pracowały jako aeratory do czasu realizacji etapu II.  

Etap I przewiduje zabudowę nowego zestawu pompowego, pompy płucznej  i dmuchawy. 

Urządzenia te należy zasilić i zabezpieczyć. 

Dodatkowo Przewiduje się montaż przepływomierzy elektromagnetycznych: 

 1 szt na wodzie surowej z ujęć głębinowych  

 5 szt na każdym z filtrów 

 1 szt na wyjściu pompy płuczącej 

 1 szt na wyjściu po układzie filtracyjnym 

 1 szt na wyjściu zestawu pompowego  

W sumie 9 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych .  

Każdy z przepływomierzy wyposażony w sygnał prądowy 4-20 mA do pomiaru przepływu 

chwilowego oraz kartę MODBUS RTU do odczytu danych licznika 

Etap I przewiduje zabudowę przepustnic regulacyjnych : 

 5 szt na filtrach II Stopnia 

 1 szt na pompie płuczącej. 

Każda przepustnica regulacyjna będzie zadawana sygnałem 4-20 mA a stan położenia będzie 

odczytywany sygnałem analogowym 4-20 mA. Dodatkowo do układu sterowania będą wpięte 

sygnały krańcowe każdej przepustnicy. 

Ponieważ ETAP I  przewiduje demontaż istniejącej rozdzielnicy obsługującej sterowanie pracą 

filtrów, należy w układzie sterowania przewidzieć sterowanie nowych filtrów I stopnia a także 

filtrów stopnia II, które będą wymienione w ETAPIE  II i pozostaną czynne do tego czasu.  

Oznacza to, że nowy układ sterowania będzie pracować w systemie przejściowym, obsługując te 

filtry, które nie będą modernizowane w Etapie I. Należy przyjąć, że ta część okablowania  która jest 

przypisana do filtrów II stopnia,  musi być czasowo podłączona do nowej szafy sterowniczej R5. 

Szafa te musi zapewnić pracę filtrów II stopnia w istniejącym układzie technologicznym ale z 

nowej szafy sterowniczej. 
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Szafa sterownicza R4 musi być wykonana w układzie docelowym 

Szafa sterownicza R5 musi być okablowana do układu docelowego. Należy przewidzieć miejsce i 

okablowanie dla dołożenie niezbędnych modułów sterownika dla ETAPU II 

Istniejącą szafę kompensacji mocy biernej należy przenieść w miejsce , które nie będzie w kolizji z 

nowo zabudowanymi szafami sterowniczymi. 

2.11.3 Etap II 

Etap II przewiduje wymianę wszystkich filtrów II Stopnia. Należy zdemontować stare  okablowanie 

tych filtrów i położyć nowe . Należy dostosować obwody sterowania w szafie R5 do pracy z 

docelowym układzie .  

Należy przewidzieć, to, że w II Etapie dwa aeratory zabudowane w I Etapie zmienią charakter 

pracy na pracę filtracyjną. Należy uzupełnić obwody sterowania przepustnic tych filtrów ( 

aeratorów) pamiętając, że na każdym z tych aeratorów zostanie zabudowana przepustnica 

regulacyjna wraz z przepływomierzem elektromagnetycznym. Należy uzupełnić w tym zakresie 

okablowanie stacji.  

Dodatkowo przewiduje się montaż przepływomierzy elektromagnetycznych: 

 5 szt na każdym z filtrów II stopnia 

 2 szt na aeratorach (filtrach)  etapu I ( stopień I) – w przypadku budowy nowego 

zewnętrznego systemu napowietrzania wody surowej 

W sumie 7 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych .  

Każdy z przepływomierzy wyposażony w sygnał prądowy 4-20 mA do pomiaru przepływu 

chwilowego oraz kartę MODBUS RTU do odczytu danych licznika. 

Etap II przewiduje zabudowę przepustnic regulacyjnych : 

 5 szt na filtrach II Stopnia 

 2 szt na aeratorach  (filtrach) 1 stopnia.– w przypadku budowy nowego zewnętrznego 

systemu napowietrzania wody surowej 
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Każda przepustnica regulacyjna będzie zadawana sygnałem 4-20 mA a stan położenia będzie 

odczytywany sygnałem analogowym 4-20 mA. Dodatkowo do układu sterowania będą wpięte 

sygnały krańcowe każdej przepustnicy. 

 

2.11.4 Rozdzielnia sterownicza układu technologicznego sterowania procesu uzdatniania 

wody. 

Obecnie szafa sterowania technologicznego obsługuje sterowanie pracą filtrów pospiesznych. 

Rozdzielnia ta zostanie zdemontowana.  

Okablowanie sterująca prace I stopnia filtracji należy zdemontować. 

Okablowanie sterująca praca II stopnia filtracji należy pozostawić do czasu rozpoczęcia prac etapu 

II. Do tego czasu należy sterowanie pracą II stopnia filtracji podłączyć do szafy sterowniczej 

realizowanej w etapie I. 

2.11.5 System SCADA 

W ETAPIE I należy dostarczyć nowy komputer PC i przenieść istniejącą aplikację na nowa 

jednostkę. Jednocześnie należy rozszerzyć istniejącą wersję oprogramowania SCADA z wersji 5,1 / 

900 IO do wersji 6.1 bez limitów. 

W nowej aplikacji należy uwzględnić wszystkie istniejące obiekty wodno – kanalizacyjne oraz 

opracować plansze dla układu technologicznego stacji uzdatniania wody w Strzelcach ETAPI I  

Należy przewidzieć dwa etapy realizacji układy technologicznego zgodnie z podziałem prac 

budowlanych. 

Zamawiający wyklucza zmianę systemu SCAD IFIX na inny system SCADA.  

Wyklucza się też pracę systemu SCADA w wersji multipeksowanej, kodowanej lub prace tego 

systemu w chmurze. Dane muszą być zbierana na dostarczonym komputerze. 

Docelowo licencja SCADA musi być licencja bez limitów danych . 

Zamawiający oczekuje dostarczenia pisemnego potwierdzenia zainstalowanej wersji 

oprogramowania. 

Dodatkowo należy zainstalować : 
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 program antywirusowy z licencja na dwa lata 

 Microsoft Office ( Word, Excel)  

2.11.6 Instalacje elektryczne  

Instalacje hali filtrów w zakresie zasilania sterowania pracą filtrów oraz urządzeń technologicznych 

dzieli się na dwa etapy.  

Etap I przewiduje zasilanie i sterowanie urządzeń dostarczanych i montowanych w ETAPIE I 

ETAP I  przewiduje dostawę agregatu prądotwórczego 70 kVA szt 1 

ETAP II przewiduje zasilanie i sterowanie urządzeń dostarczanych i montowanych w Etapie II  

Dotychczasowa instalację , która nie będzie wykorzystywana do ETAPU Ii należy zdemontować i 

zastąpić nową instalacją, która należy układać w nowych korytach kablowych. 

Instalacja kablowa II stopnia filtracji należy pozostawić do czasu realizacji II Etapu. 

2.12 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY  

 

Nr Urządzenie, armatura  

1.  Aeratory mieszacz wodno-powietrzny (adaptowany filtr 2200) 2 

2.  Mieszacz statyczny DN 200 1 

3.  Filtr ciśnieniowy pionowy  2200 mm I0 5 

4.  Filtr ciśnieniowy pionowy  2200 mm II0 -montaż w II etapie realizacji 5 

5.  Ciśnieniomierz zwykły M100-R/0 1,0 MPa/1,6/N wraz z kurkami 22 

6.  Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa DN 150 z napędem 

pneumatycznym ( I etap – 10 kpl, II etap -10kpl) 

20 

7.  Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa DN 100 z napędem 

pneumatycznym ( I etap – 10 kpl, II etap -10kpl) 

20 

8.  Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa DN 100 z napędem 

elektrycznym regulacyjnym( I etap – 5  kpl, II etap -5 kpl) 

10 
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9.  Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa DN 50 z napędem 

pneumatycznym( I etap – 5 kpl, II etap -5 kpl) 

10 

10.  Zawór odpowietrzająco-napowietrzający MAKENBERG typ 1.32-

G3/4”, ciśnienie robocze P= 0- 0,6 MPa;   

12 

11.  Zawór czerpalny DN 15 14 

12.  Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 ( I etap – 5 kpl, II etap -5 

kpl) 

10 

13.  Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 3 

14.  Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 1 

15.  Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa DN 150 z napędem 

elektrycznym regulacyjnym 

1 

16.  Przepustnica ręczna z napędem dźwigniowym DN 50 12 

17.  Przepustnica ręczna z napędem dźwigniowym DN 100 20 

18.  Przepustnica ręczna z napędem dźwigniowym DN 200 6 

19.     Przepustnica ręczna z napędem dźwigniowym DN 150 2 

20.  
Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa DN80( I etap – 5 kpl, II etap -5 

kpl) 

10 

21.  Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa DN150  1 

22.  Pompa płucząca 1 

23.  Dmuchawa powietrza z obudową dźwiękochłonną 1 

24.  Sprężarka śrubowa z obudową dźwiękochłonną 1 +1 R 

25.  Sieciowy zestaw pompowy  1 

26.  Osuszacz DHB 42 2 

27.  Agregat prądotwórczy 70 kVA  dostawa w I etapie 1 



 

_ 

Strona 45 

_____________________________________________________________________________________ 

Aktualizacja projektu remontu i modernizacji – SUW Strzelce gm.Marcinowice 

 

 

 

2.13 SPIS RYSUNKÓW 

 

1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY       1T 

2. RZUT i PRZEKRÓJ        1:50 2T 

 

3 INSTALACJA C.O. 

3.1 STAN ISTNIEJĄCY 

Niniejsze opracowanie jest dokumentacją techniczną, na podstawie której można przystąpić 

do remontu części instalacji ogrzewania centralnego. Projekt odnosi się do modernizacji c.o.: 

wymiany kotła, instalacji i grzejników. Istniejąca instalacja c.o., która w budynku została wykonana 

z rur stalowych w technologii tradycyjnej, pozbawionej możliwości regulacji. Urządzenia grzewcze 

to grzejniki żeberkowe, rurowe częściowo zamulone. 

3.2 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE 

 Zakres wymiany obejmuje instalację włącznie z kotłem w obrębie pomieszczeń 

technicznych oraz hali filtrów . Przewody instalacji poprowadzono po trasie istniejących 

przewodów w kanale technicznym oraz na ścianach w celu wykorzystania istniejących przejść 

przez stropy i ściany. Przyjęto następujące parametry pracy instalacji 80/600C. Nową instalację c.o. 

w budynku należy wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie lub 

alternatywnie stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Piony oraz 

gałązki grzejnikowe montować na ścianach po istniejącej trasie. Przejścia rur przez przegrody 

wykonać w tulejach ochronnych. Kompensacja wydłużeń termicznych odbywa się na naturalnych 

zmianach kierunków. Ramię podłączenia pionu do poziomu winno wynosić min. 1,0 mb. W 

pomieszczeniach należy wymienić istniejące grzejniki żeliwne na grzejniki płytowe. Dobrano 

grzejniki stalowe płytowe typu Compakt z podłączeniem bocznym. Wszystkie grzejniki należy 

wyposażyć w zawory z głowicami termostatycznymi. 
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Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z kotła na paliwo stałe. 

Dobrano kocioł firmy p.Defro z automatycznym podajnikiem o mocy 36 kW. Należy zamontować 

naczynie wzbiorcze. Projektuje się wymuszony obieg wody pompami obiegowymi.  

       

Nr 

Nazwa 

pomieszczenia 

Moc 

grzejnika  

Ilość 

  [kW] 

1 kotłownia  0 

2 warsztat 1 1 

3 jadalnia 1 1 

4 hol 0,5 2 

5 korytarz 0,6 1 

6 sterownia 0,6 1 

7 dyżurka 1 1 

8 sanitariaty 1 2 

9 korytarz 0,6 1 

10 SUW 2 6 

 

3.3 PRÓBY   

 Przed przystąpieniem do prób instalacji wewnętrznej c.o. należy ją dwukrotnie przepłukać. 

Próbę szczelności przeprowadzić pod ciśnieniem p = 0,4 MPa zimną wodą. Próbę gorącą wodą 

przeprowadzić na parametry robocze instalacji wewnętrznej c.o. Po pozytywnym przebiegu prób 

szczelności można przystąpić do użytkowania.  

3.4 WARUNKI WYKONANIA 

 Całość robót, próby ciśnieniowe oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, (Instalacje Sanitarne c.o.) 
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wyd. Corbi-Instal. Przy wykonywaniu robót oraz w czasie eksploatacji należy przestrzegać 

przepisów BHP i p.poż.  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i przez 

upoważnione osoby. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane dopuszczenia i atesty.  

3.5 UWAGI KOŃCOWE 

 Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez odpowietrzniki automatyczne z 

zaworami odcinającymi na końcówkach pionów i najwyższych punktach instalacji  i zawory 

odpowietrzające przy grzejnikach (stosować zawory automatyczne). W najniższych punktach 

instalacji zamontować odwodnienia. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić zawsze w 

rurach ochronnych. 

3.6 SPIS RYSUNKÓW 

3. INSTALACJA C.O. RZUT            1:50       1.C.O. 

 

4 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

 PN-EN 1074-3 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 

 PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

 PN-B 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

 PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. . 
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 Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu z polietylenu (PE) 

 PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

  PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Cobtri Instal 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych” 

 Instrukcje montażu rur wydane przez producentów  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnPN-EN 12201-1 System przewodów z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody. 

 Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

 wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

 PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

 wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

 PN-EN 12201-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

 wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

 PN-EN 12201-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

 wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.ia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2

0

0

3

 

n

r

 

4

7

 

p

o

z

.

4

0



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY  SUW  STRZELCE SWIDNICKIE

filtra

nr. zaworu

Schemat technologiczny

INWESTOR:

TEMAT:

1T

rys.:

02.2022

LOKALIZACJA:

wykonawca:

PROJEKTOWAŁA 329/DOŚ/09

mgr inż. M. CHĘTKIEWICZ

OPRACOWAŁ

WOCIECH RUDKA

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
M15

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
P1.1.5

AutoCAD SHX Text
P1.1.3

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P1.1.4

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
F1.1

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
P1.1.1

AutoCAD SHX Text
P1.1.2

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%UI%%D FILTRACJI

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P1.2.5

AutoCAD SHX Text
P1.2.3

AutoCAD SHX Text
P1.2.1

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P1.2.4

AutoCAD SHX Text
P1.2.2

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
F1.2

AutoCAD SHX Text
%%UII%%D FILTRACJI

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P2.1.3

AutoCAD SHX Text
P2.1.5

AutoCAD SHX Text
P2.1.1

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P2.1.4

AutoCAD SHX Text
P2.1.2

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P2.2.2

AutoCAD SHX Text
P2.2.3

AutoCAD SHX Text
P2.2.5

AutoCAD SHX Text
P2.2.1

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
P2.2.4

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
F2.1

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
F2.2

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P1.3.5

AutoCAD SHX Text
P1.3.3

AutoCAD SHX Text
P1.3.1

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P1.3.4

AutoCAD SHX Text
P1.3.2

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
F1.4

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P1.5.5

AutoCAD SHX Text
P1.5.3

AutoCAD SHX Text
P1.5.1

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P1.5.4

AutoCAD SHX Text
P1.5.2

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
F1.5

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P2.3.2

AutoCAD SHX Text
P2.3.3

AutoCAD SHX Text
P2.3.5

AutoCAD SHX Text
P2.3.1

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
P2.3.4

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
F2.3

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P2.5.2

AutoCAD SHX Text
P2.5.3

AutoCAD SHX Text
P2.5.5

AutoCAD SHX Text
P2.5.1

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
P2.5.4

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
F2.4

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P.R.

AutoCAD SHX Text
POMPA PŁUCZĄCA

AutoCAD SHX Text
%%UDMUCHAWA

AutoCAD SHX Text
M12

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
POZIOM MIN. - BLOKADA POMP I%%D

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C315

AutoCAD SHX Text
BLOKADA POMPY PŁUCZĄCEJ

AutoCAD SHX Text
POZIOM REZERWY P.POŻ.

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%c250

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY ZBIORNIK WODY

AutoCAD SHX Text
PRZELEW - BLOKADA POMP I%%D

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
%%UCZYSTEJ 150 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
WODA CZYSTA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
%%UPOMPY SIECIOWE

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
Cl

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
odpowietrzenie

AutoCAD SHX Text
ODSTOJNIK POPŁUCZYN

AutoCAD SHX Text
MR

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
NaOCl

AutoCAD SHX Text
%%UDEZYNFEKCJA

AutoCAD SHX Text
ZO18

AutoCAD SHX Text
KZ9

AutoCAD SHX Text
ZZ3

AutoCAD SHX Text
ZZ2

AutoCAD SHX Text
ZZ1

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P1.1.6

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P1.2.6

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P1.3.6

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P1.5.6

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P2.1.6

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P2.2.6

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P2.3.6

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P2.5.6

AutoCAD SHX Text
E-1

AutoCAD SHX Text
%%c50

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
%%c40

AutoCAD SHX Text
AERATOR 

AutoCAD SHX Text
%%c50

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
%%c40

AutoCAD SHX Text
AERATOR

AutoCAD SHX Text
DO NAPĘDÓW PNEUMATYCZNYCH

AutoCAD SHX Text
SPRĘŻARKA-istn.

AutoCAD SHX Text
10-5bar

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PB1:obejście I filtracji°

AutoCAD SHX Text
BP2:płukanie ws

AutoCAD SHX Text
PB3:woda po I%%D filtracji do zb

AutoCAD SHX Text
SPRĘŻARKI-proj.

AutoCAD SHX Text
mieszacz statyczny

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
woda surowa z ujecia

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
F1.3

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
F2.2

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C90

AutoCAD SHX Text
P1.4.5

AutoCAD SHX Text
P1.4.3

AutoCAD SHX Text
P1.4.1

AutoCAD SHX Text
P1.4.4

AutoCAD SHX Text
P1.4.2

AutoCAD SHX Text
P1.4.6

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
P2.4.2

AutoCAD SHX Text
P2.4.3

AutoCAD SHX Text
P2.4.5

AutoCAD SHX Text
P2.4.1

AutoCAD SHX Text
P2.4.4

AutoCAD SHX Text
P2.4.6

AutoCAD SHX Text
%%UII ETAP

AutoCAD SHX Text
%%UI ETAP

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
%%C2200

AutoCAD SHX Text
(docelowo filtry)

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
%%C160

AutoCAD SHX Text
P1.1.1

AutoCAD SHX Text
MR

AutoCAD SHX Text
- PRZEPUSTNICA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

AutoCAD SHX Text
- ZASUWA ODCINAJĄCA

AutoCAD SHX Text
- PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

AutoCAD SHX Text
- MANOMETR

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
- KLAPA ZWROTNA

AutoCAD SHX Text
- ZASUWA ZIEMNA

AutoCAD SHX Text
- ZAWÓR KULOWY

AutoCAD SHX Text
- ZAWÓR DOZUJĄCY

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
- NR. STEROWANEGO ZAWORU

AutoCAD SHX Text
- POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

AutoCAD SHX Text
- POMIAR ZWIERCIADŁA WODY

AutoCAD SHX Text
nr. filtra

AutoCAD SHX Text
- BLOKADA POMP

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
- KUREK PROBIERCZY

AutoCAD SHX Text
- POMIAR CIŚNIENIA

AutoCAD SHX Text
- POMIAR OBJĘTOŚCI

AutoCAD SHX Text
- MIESZADŁO RĘCZNE

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
PQ

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PR

AutoCAD SHX Text
- PRZEPUSTNICA RĘCZNA

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA

AutoCAD SHX Text
- PRZETWORNIK CIŚNIENIA

AutoCAD SHX Text
- PRESOSTAT

AutoCAD SHX Text
Rurociąg powietrza do płukania

AutoCAD SHX Text
Rurociąg wody po I° filtracji

AutoCAD SHX Text
Rurociąg popłuczyn, wód spustowych,

AutoCAD SHX Text
Rurociąg wody uzdatnionej

AutoCAD SHX Text
Rurociąg podchlorynu sodu

AutoCAD SHX Text
Rurociąg wody napowietrzonej

AutoCAD SHX Text
Rurociąg wody do płukania

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
przelewowych

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Rurociąg wody surowej

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
- REGULATOR CIŚNIENIA

AutoCAD SHX Text
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Cl

AutoCAD SHX Text
- SONDA CHLORU

AutoCAD SHX Text
PPP- PUNKT POBORU PRÓBKI

AutoCAD SHX Text
AKTUALIZACJA PROJEKTU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY

AutoCAD SHX Text
gm. Marcinowice, Strzlece

AutoCAD SHX Text
ZUWiK sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
ul. J. Tuwima 22, 58-124 Marcinowice



3
0

0

P
O

M
P

A
 
P

Ł
.

3
0

0

POMPY SIECIOWE

3
0

0

SPRĘŻARKA-1

DMUCHAWA

FILTRY II-GO STOPNIA

AERATORY

A1 A1 FI°3

FI°4 FI°5

FII°2FII°3FII°4FII°5

FILTRY I-GO STOPNIA

FILTRY II-GO STOPNIA FILTRY II-GO STOPNIA FILTRY II-GO STOPNIA

FII°1

PROJEKTOWANE

FILTRY I-GO STOPNIA DN2200

AERATOR 

AERATOR

Ø2200

Ø2200

(docelowo filtry)

FILTRY I-GO STOPNIA DN2200

FI°2

FI°1

(docelowo filtry)

FILTRY I-GO STOPNIA

PROJEKTOWANE

II ETAP

Rzut SUW

INWESTOR:

TEMAT:

1:50

2T

rys.:

02.2022

LOKALIZACJA:

wykonawca:

PROJEKTOWAŁA 329/DOŚ/09

mgr inż. M. CHĘTKIEWICZ

OPRACOWAŁ

WOCIECH RUDKA

AutoCAD SHX Text
dn65

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
dn65

AutoCAD SHX Text
dn65

AutoCAD SHX Text
SSanie ze zbiornika  wody czystej   250

AutoCAD SHX Text
Tłoczenie wody czystej  do sieci  225

AutoCAD SHX Text
de160PE

AutoCAD SHX Text
dn65

AutoCAD SHX Text
dn65

AutoCAD SHX Text
dn65

AutoCAD SHX Text
dn65

AutoCAD SHX Text
dn65

AutoCAD SHX Text
woda surowa dn200

AutoCAD SHX Text
przepływomierz

AutoCAD SHX Text
Woda uzdatniona do zbiornika

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
P1.1

AutoCAD SHX Text
P1.2

AutoCAD SHX Text
P1.5

AutoCAD SHX Text
P1.3

AutoCAD SHX Text
P1.4

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
Zawór odpowietrzający

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
P2.1

AutoCAD SHX Text
P2.2

AutoCAD SHX Text
P2.6

AutoCAD SHX Text
P2.4

AutoCAD SHX Text
P2.5

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
Zawór odpowietrzający

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
Woda napowietrzona

AutoCAD SHX Text
Woda surowa

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
Woda surowa

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
Woda surowa

AutoCAD SHX Text
Powietrze do płukania

AutoCAD SHX Text
Popłuczyny do istniejącej instalacji podposadzkowej  160 PEHD

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
Woda napowietrzona

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
P3.1

AutoCAD SHX Text
P3.2

AutoCAD SHX Text
P3.6

AutoCAD SHX Text
P3.4

AutoCAD SHX Text
P3.5

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
Zawór odpowietrzający

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C200PE

AutoCAD SHX Text
P2.4

AutoCAD SHX Text
P2.4

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
Woda po II-gim stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
powietrze

AutoCAD SHX Text
Woda po II-gim stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
Woda po II-gim stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
Woda po II-gim stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
powietrze

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
powietrze

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
powietrze

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
Woda napowietrzona

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
Powietrze do płukania

AutoCAD SHX Text
Woda napowietrzona

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
Woda napowietrzona

AutoCAD SHX Text
Powietrze do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C200PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
Woda surowa

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
mieszacz  statyczny

AutoCAD SHX Text
POPŁUCZYNY DO ODSTOJNIKA

AutoCAD SHX Text
Woda napowietrzona

AutoCAD SHX Text
Powietrze do płukania

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
Woda po I-szym stopniu filtracji

AutoCAD SHX Text
de12

AutoCAD SHX Text
DN15

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR REDUKCYJNY  CIŚNIENIA

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

AutoCAD SHX Text
DO NAPEDÓW PNEUMATYCZNYCH

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR REGULACYJNY  IGLICOWY DN 12

AutoCAD SHX Text
ELEKTROZAWÓR

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR REDUKCYJNY  CISNIENIA

AutoCAD SHX Text
de12

AutoCAD SHX Text
DO AERATORA

AutoCAD SHX Text
DN15

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
PN

AutoCAD SHX Text
TEMPERATURE

AutoCAD SHX Text
FLOW

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
FLOW

AutoCAD SHX Text
TEMPERATURE

AutoCAD SHX Text
PN

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ A

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ B

AutoCAD SHX Text
Osuszacz

AutoCAD SHX Text
Osuszacz

AutoCAD SHX Text
SPRĘŻARKA

AutoCAD SHX Text
(powietrze do napędów pneumatycznych)

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
PN

AutoCAD SHX Text
TEMPERATURE

AutoCAD SHX Text
FLOW

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
szczegół B

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
FLOW

AutoCAD SHX Text
TEMPERATURE

AutoCAD SHX Text
PN

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
PN

AutoCAD SHX Text
TEMPERATURE

AutoCAD SHX Text
FLOW

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
Rozdzielacz powietrza (szczegół A)

AutoCAD SHX Text
(do napowietrzania wody surowej)

AutoCAD SHX Text
G6

AutoCAD SHX Text
G5

AutoCAD SHX Text
G4

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
G3

AutoCAD SHX Text
Woda napowietrzona

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
P1.1

AutoCAD SHX Text
P1.2

AutoCAD SHX Text
P1.5

AutoCAD SHX Text
P1.3

AutoCAD SHX Text
P1.4

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
Zawór odpowietrzający

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
P1.1

AutoCAD SHX Text
P1.2

AutoCAD SHX Text
P1.5

AutoCAD SHX Text
P1.3

AutoCAD SHX Text
P1.4

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
Zawór odpowietrzający

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
Woda do płukania

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
Woda napowietrzona

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
%%C225PE

AutoCAD SHX Text
Aktualizacja Projektu:REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY

AutoCAD SHX Text
gm. Marcinowice, Strzlece

AutoCAD SHX Text
ZUWiK sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
ul. J. Tuwima 22, 58-124 Marcinowice


	Arkusze i widoki
	a2

	Arkusze i widoki
	Układ1


