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1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE
Opracowanie projektu budowlanego oparto na następujących materiałach wyjściowych :
- Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,
- Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni Nr 1 i 2,
- Pozwolenie wodnoprawne,
- Mapy syt. – wys. w skali 1 : 500,
- Uzgodnieniach branżowych.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowa Stacji Wodociągowej „Knieja" .
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przedstawia się następująco:
- likwidacja poziomego zbiornika hydroforowego o poj. 50 m3 z orurowaniem,
- remont istniejącego kontenera,
- wymiana zasilania energetycznego obiektów Stacji Wodociągowej,
- budowy kontenerowej pompowni wody z uzbrojeniem towarzyszącym,
- wymiana zestawu pompowego i obudowy studni nr 1 i 2 z rurociągami i zasilaniem,
- wykonanie zbiornika terenowego o poj. 200 m3 z rurociągami technologicznymi,
- wymiana ogrodzenia terenu Stacji Wodociągowej,
- wykonanie monitoringu pracy Stacji Wodociągowej

3. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
a) Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.
Stacja Wodociągowa "Knieja" zaopatruje w wodę teren całej gm. Zębowice. Obecna
produkcja wody wynosi:
Qśrd = 250,0 m3/d
Qmaxd = 500,0 m3/d
Przy zastosowaniu współczynnika nierównomierności godzinowej Ng = 2,0 wydajność
pompowni IIo powinna wynosić:
Qmaxh = 500/24*2,0 = 41,7 m3/h = 11,6 l/s

b/. Zapotrzebowanie wody dla celów p. pożarowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U
nr 124 poz. 1030 z 2009 r) dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 5000 wymagana
wydajność wodociągu powinna wynosić 10 l/s, lub posiadać równoważny zapas wody
w zbiornikach ppoż. w wysokości V=100 m3.
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4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Istniejąca Stacja Wodociągowa zlokalizowana jest we wsi Knieja w odległości ok. 180 m
od granic zabudowy. Stacja Wodociągowa znajduje się w kompleksie pól uprawnych i lasów.
Wygrodzony teren Stacji Wodociągowej obejmuje działkę w obrębie wsi Knieja Ark. mapy 1
dz. nr 553.
Planowany do budowy zbiornik terenowy z pompownią kontenerową zlokalizowany
zostanie na istniejącym wygrodzonym terenie Stacji Wodociągowej.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI.
5.1 Warunki geotechniczne .
Warunki gruntowe przyjęto na podstawie zbiorczego zestawienia wyników wiercenia
studziennego. W miejscu odwiertu studziennego zalegają następujące warstwy gruntów:
0,00 - 0,30 m
0,30 – 1,00 m
1,00 – 2,00 m
2,00 - 6,00 m
6,00 - 8,00 m
8,00 - 16,00 m

gleba
piasek drobnoziarnisty żółty
glina pylasta jasno-szara
piasek średnioziarnisty żółty
glina pylasta jasno-szara
piasek pylasty rdzawo żółty.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 6,7 m p.p. terenu.
Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt
budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
5.2 Uzbrojenie terenu inwestycji:
Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia :
- sieć wodociągowa φ 100 ÷ 200 mm
- kable energetyczne eNN , eWN,
5.3 Pokrycie szatą roślinną:
Teren Stacji Wodociągowej obsiany jest trawą. Teren pod planowany zbiornik terenowy
stanowią łąki. W obszarze planowanych robót nie występuje drzewostan.

6. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE INWESTYCJI.
Stacja Wodociągowa "Knieja" obecnie pracuje w układzie Io pompowania wody bez
uzdatniania. Wyposażenie stacji stanowią:
- uzbrojona studnia wiercona nr 1 i 2
- hydrofory poziomy V=50,0 m3 - 1 szt. ( zakres pracy 3,5 - 4,5 atm)
zabudowany czołowo w kontenerze.
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Decyzją Nr POŚR.6225-2-4/2005 z dnia 28.11.2005 r SP w Oleśnie dla wodociągu
grupowego "Knieja" udzielone zostało
pozwolenie wodnoprawne na pobór wody
podziemnej za pomocą studni nr 1 i studni nr 2.
Wyniki badań wody surowej wykazały, że posiada ona parametry jak dla wód pitnych
i nie wymaga uzdatniania.
Po rozbudowie Stacja Wodociągowa z układu jednostopniowego pompowania pracować
będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody z wyrównaniem dobowym na
zbiorniku terenowym.
6.1. Ujęcie wody.
Po rozbudowie ujęcie wody pozostanie bez zmian i składać się będzie z dwóch studni
wierconych nr 1 i 2.
W studni nr 1 i 2 projektuje się wymianę pomp głębinowych z orurowaniem na pompy
z silnikiem 2,2 kW o parametrach: Q = 21,0 m3/h, H = 21,0 m sł.w.
Istniejące obudowy studni wraz z głowicami i fundamentem należy zdemontować.
Nowa obudowa studni składa się z pokrywy i podstawy. Pokrywa wraz z podstawą
posadowiona będzie na podłożu betonowym wystającym ponad powierzchnię terenu do 10 cm.
Pokrywa składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą
z pianki poliuretanowej gr. 6 cm. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach i posiada zamek
zabezpieczający przed otwarciem.
Podstawa obudowy o wymiarach 1,66*1,10*0,10 m wykonana jest z konstrukcji stalowej
ażurowej obudowanej szczelną powłoką z laminatu w całości wypełnioną pianką poliuretanową.
Woda w studni i obudowie tłoczona będzie przewodami ∅ 80 st. oc. i 90 PE. Odcinek od
studni do zbiornika projektuje się z rur Ø110PE.
W obudowie zainstalowana będzie następująca armatura :
- głowica studni z orurowaniem,
- wodomierz śrubowy MW80
- przepustnica zwrotna bezkołnierzowa ∅ 80
- przepustnica zaporowa bezkołnierzowa ręczna ∅ 80 mm
- manometr M 160-R/0-1 MPa/1.6/N
- kurek do poboru prób wody i odpowietrzania układu.
Do pomiaru lustra wody w studni do przewodu tłocznego przyspawana jest rurka
depresyjna ∅ 32 mm.
Z uwagi na okresową pracę studni zastosowano urządzenie automatycznego awaryjnego
ogrzewania wnętrza obudowy. Ogrzewanie awaryjne włącza się i wyłącza automatycznie przy
temperaturze pod pokrywą obudowy studni w przedziale od 0 do +4oC.
Obudowę montuje się na uprzednio wykonanym podłożu z betonu, które jest niezbędne
do zapewnienia prostopadłego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.
Przed wylaniem podłoża na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadza się króciec
z rury PVC lub blachy, który po wylaniu podłoża umożliwia swobodne wsunięcie łupin
ocieplających pionowy odcinek rury wodociągowej.
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Po zakotwiczeniu podstawy do podłoża betonowego krawędź styku otworu podstawy
znajdującego się pod głowicą z podłożem uszczelnia się kitem silikonowym.

Istniejąca obudowa studni

Projektowana obudowa studni.

Woda ze studni nr 1 i 2 pompami głębinowymi tłoczona będzie projektowanym
rurociągiem Ø110PE dł. 35,0 m do projektowanego zbiornika terenowego.
Załączanie i wyłączanie pomp głębinowych sterowane będzie poziomem wody
w zbiorniku.
6.2 Istniejący Kontener Stacji Wodociągowej.
Obecnie w kontenerze Stacji Wodociągowej zabudowany jest hydrofor poziomy
V=50,0 m3, który zostanie zdemontowany wraz z orurowaniem i armaturą. Ścianę kontenera
w której zabudowany był hydrofor należy zdemontować i zabudować nową pełną bez otworów
oraz uzupełnić dachówkę.

Istniejący kontener Stacji Wodociągowej
6.3 Projektowana kontenerowa pompownia wody IIo .
Projektowana kontenerowa pompownia wody o wymiarach 2,80x5,00x2,95 m składa się
z dwóch wydzielonych pomieszczeń z osobnymi wejściami z zewnątrz.
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W skład kontenera wchodzi:
1. Konstrukcja
stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biały RAL 9010
2. Ściany zewnętrzne płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm,
kolor od zewnątrz, RAL 9010 (biały)
kolor od wewnątrz, RAL 9010 (biały)
3. Ściana działowa
4. Stropodach

płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm
płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm
kolor obustronnie, RAL 9010 (biały) , obramowanie z trzech rzędów
dachówek z podbitką, (na wzór jak istniejący kontener)
5. Podłoga
brak (do wykonania po posadowieniu kontenera na fundamencie)
6. Okna
PCV, kolor biały, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K
60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) – 1szt.
7. Krata okienna
stała, stalowa, ocynkowana, zewnętrzna na oknie 60/60cm – 1szt.
8. Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szarobiały,
dwa zamki, św. 90/200 – 2 szt.
9. Wentylacja
grawitacyjna pomieszczenie pomp; kratka naścienna z żaluzją – 2szt.+
wentylacja mechaniczna w chlorowni,
10. Wysokość wewnętrzna Homin – 2,50m (po wykonaniu wewnątrz kontenera
warstw posadzkowych o łącznej grubości 12,5cm)
11. Wysokość zewnętrzna H–2,95m
12. Ramy
kolor biały, RAL 9010
14. Orynnowanie
PCV, kolor biały – 1kpl.
Pomieszczenie z zestawem hydroforowym zawierające:
• zestaw hydroforowy typu ZH-ICL/MW 4.15.4B/4,0kW
• orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN150,
• łączniki amortyzacyjne DN150 na ssaniu i tłoczeniu zestawu,
• przepustnice odcinające DN 150 na ssaniu i tłoczeniu zestawu,
• przepływomierz elektromagnetyczny DN125 na tłoczeniu zestawu
• wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,
• ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,
• oświetlenie,
• osuszacz powietrza o wyd. do 150 m3/h.
• umywalka z podgrzewaczem wody,
• szafa na wsporniku 1200x800x300
Pomieszczenie chlorowni:
• umywalka z pogrzewaczem wody,
• chlorator DDC ze zbiornikiem 100l (dozujący podchloryn sodu),
• wentylacja mechaniczna pomieszczenia,
• ogrzewanie 1,5kW,
• oświetlenie.
Parametry zestawu hydroforowego:
• Maksymalna wydajność urządzenia na cele bytowe: Qbyt. = 11,6 l/s
• Maksymalna wydajność urządzenia na cele ppoż: Qppoż. = 15,0 l/s
• Wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni: Ht = 4,5 bara / 4,0 bary
• Zasilanie ze zbiornika z napływem na pompy.
• Pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe.
• Całkowita moc zainstalowana: 16 kW (4 x 4,0 kW ) 400 V
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Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym Sydianet współpracującym
z wędrującą przetwornicą częstotliwości.
Liczba pomp: 4 sztuki
Zabezpieczenia przed suchobiegiem: pływak w zbiorniku + czujnik wibracyjny.
Kolektory przyłączeniowe zestawu ssawny 100 / tłoczny DN100

Pompy zamontowane będą na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa całego układu za
pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni (nie są wymagane
fundamenty pod układ pompowy).
Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartości 18% chromu i 9% niklu (zwykła stal
nierdzewna nie zawiera niklu).
Układ mechaniczny wyposażony będzie następująco:
• armatura na ssaniu pomp – zawory/przepustnice odcinające,
• armatura na tłoczeniu pomp – zawory/przepustnice odcinające, zawory zwrotne,
• kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych
• membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci,
• konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
• manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia,
Sterowanie za pomocą sterownika współpracujący z wędrującą przetwornicą częstotliwości.
Sterownie tego typu pozwala na ustabilizowania ciśnienia w rurociągu tłocznym bez względu na
wielkość rozbioru wody i jednocześnie na łagodny rozruch każdej pompy.
Szafa zestawu wyposażona jest komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych oraz przed
pracą na sucho. Zestaw będzie umożliwiał obniżenie ciśnienia w zadanym przedziale czasu np.
w okresie nocnym.
Pompownia będzie dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy.
Komunikacja pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS.
Rozwiązanie konstrukcyjne zestawu pompowego:
- wszystkie spoiny wykonane są w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG,
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny być na życzenie udokumentowane wydrukiem
parametrów spawania,
- kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonano metodą
kształtowania szyjek,
- armatura zwrotna – zawory zwrotne,
- armatura odcinająca-zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 przepustnice,
- na kolektorach zamontowane są kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10
umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora,
- na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane są zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 lub 8 dm3 odpowiedniej ilości
stosownie do wydajności układu hydroforowego,
- kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany
jest powyżej kolektora ssawnego,
- konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonano ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,
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- celem minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana jest szafa
sterownicza. Przy szafie sterowniczej zamontowane są na wysokości wzroku manometry kontrolne,
- zestaw hydroforowy zamontowany jest na podkładkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę
Pompownia kontenerowa z wyposażeniem i sterowaniem stanowi prefabrykat dostarczany
na plac budowy od producenta f-my InstalCompakt lub równoważny spełniający wyżej
podane parametry.
Do Wykonawcy robót należy wykonanie prac:
- fundamentów pod pompownie z bloczków betonowych gr. 20 cm
- posadowienie kontenera,
- wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera - płytki gres,
- doprowadzenie instalacji wodociągowej ssawnej i tłocznej Ø160PE,
- ułożenie przewodów pływaka od szafy zestawu do zbiornika wody 3x1,5 mm2,
- doprowadzenie instalacji elektrycznej i zabudowa rozdzielni elektrycznej kontenera,
- doprowadzenie kanalizacji do wpustów podłogowych.
- Ø110PVC dł. ok 10 mb zakończonych studzienką chłonną Ø1200 bet
(pomieszczenie pomp)
- Ø110PVC dł. ok. 3,0 mb zakończony studzienką bezodpływową Ø1200 bet.
(pomieszczenie Chloratora)
6.4 Sieci między obiektowe na terenie Stacji Wodociągowej.
Projektuje się wykonanie nowych sieci między obiektowych z rur PE100 SDR17
łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek elektrooporowych:
- zasilające - od studni Nr 1 i 2 do zbiornika Ø110 PE Lc = 22,0 mb
- dopływ (ssanie) - od zbiornika do zestawów pompowych Ø160 PE L = 4,0 mb
- tłoczne - od zestawu pompowego do istniejących siec Ø160 PE L = 35,0 mb
- kanalizacja - od kontenera pompowni do zbiornika wybieralnego Ø1200 bet.
Ø110PVC L = 3,0 mb
- od kontenera pompowni do studzienki chłonnej Ø1200bet.
Ø110PVC L = 10,0 mb
6.5 Zbiornik terenowy.
Projektowany zbiornik będzie miał za zadanie wyrównywać dobowe nierównomierności
rozbioru wody w ilości 100 m3 oraz gromadzić niezbędny zapas wody pożarowej w ilości
100 m3. Stąd całkowita pojemność zbiornika V = 200 m3.
Projektuje się zbiornik wolnostojący jednokomorowy cylindryczny wykonany
w konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty tynkiem.
Zbiornik uzbrojony będzie w przewody dopływowe, odpływowe, spustowe i
przelewowe. Wszystkie przewody zaprojektowano z rur PE φ 110 ÷160 mm oraz kształtek
elektrooporowych. Na przewodzie odpływowym Ø160PE i spustowym Ø110PE projektowana
jest zabudowa zasuw odcinających z króćcami PE wraz z obudową i skrzynką. Zabudowane
zasuwy należy oznakować tabliczkami.
Wylot przewodu przelewowo-spustowego do studzienki chłonnej Ø1000 bet. projektuje
się uzbroić w syfon wykonany ze zgrzewanych doczołowo kolan PE oraz zasuwy zwrotnej
Ø160PVC. Z uwagi na brak odbiornika studzienka przelewowa nie posiada odprowadzenia
i zostanie zabudowana na istniejącym rurociągu kanalizacyjnym 150 kam.
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Awaryjny przelew wody może doprowadzić do przepełnienia studzienki i wylanie wody pitnej
na pobliskie łąki.
Po zamontowaniu wszystkich przewodów należy przeprowadzić ich próbę szczelności,
a następnie płukanie i dezynfekcję 3% roztworem podchlorynu sodu.
Po zmontowaniu wszystkich rurociągów należy oczyścić i zdezynfekować zbiornik
wyrównawczy.
Osoba czyszcząca zbiornik powinna być ubrana w gumowe buty, czystą odzież roboczą ,
nakrycie głowy i wchodzić do zbiornika przy asekuracji drugiego pracownika. Wchodzenie
i wychodzenie ze zbiornika powinno odbywać się przy zmianie butów i zanurzeniu obuwia do
pracy w zbiorniku z 1 % roztworem wodnym podchlorynu sodu. Pracownicy w odzieży
używanej do pracy przy oczyszczaniu zbiorników nie mogą wchodzić do miejsc ogólnie
dostępnych.
Po oczyszczeniu zbiornik powinien być zdezynfekowany przez 48 godz. podchlorynem
sodu o zawartości chloru 0,5 mg/l Cl2. Do oświetlenia wnętrza zbiornika podczas wykonywania
prac nie wolno stosować urządzeń zasilanych prądem o napięciu powyżej 24 V.

7. Zagospodarowanie terenu Stacji Wodociągowej.
Zagospodarowanie terenu.
Wokół zbiornika na koronie obsypki należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej szer. 70 cm.
Wokół kontenera pompowni należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej szer. 100 cm ze stopniami i podwyższeniem na podesty przy
drzwiach wejściowych o wym. 100x100 cm.
W osi drabiny włazowej na skarpie należy wykonać schody terenowe z betonu.
Ukształtowanie terenu ,zieleń.
Po zrealizowaniu wszystkich obiektów kubaturowych i liniowych teren w miejscu
prowadzenia robót ziemnych wyrównać i wyprofilować, rozłożyć zdjęty uprzednio humus, oraz
dodatkowo teren pokryć nowym humusem gr. 5 cm i obsiać trawą.
Ogrodzenie.
Projektuje się wykonać nowy panelowy system ogrodzenia z cokołem prefabrykowanym
i bramą w miejsce istniejącego ogrodzenia z siatki. Wysokość panelu 1760 mm.
Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawić tablicę informacyjną.
Łączna długość nowego ogrodzenia Lc = 173,0 m.

8. UWAGI KOŃCOWE
W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać następujących norm:
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów
zewnętrznych i ich części składowych.
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
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II. Część rysunkowa:

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan zagospodarowania terenu SW skala 1:500
3. Kontenerowa pompownia skala 1:50
4. Zbiornik wody V=200 m3 skala 1:100
5. Zabudowa studni Nr 1 i 2
6. Obudowa studni Nr 1 i 2
7. Fundament kontenera pompowni skala 1:20
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