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Stężyca, dnia 12.09.2016 r.

Starostwo Powiatowe
w Rykach

Wydział Architektury i Budownictwa

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie 

ustawy  –  Prawo  budowlane  oświadczamy,  że  projekt  budowlany 

hydroforni kontenerowej w Dęblinie, przy ul. Kowalskiego – dz. nr ew. 

635/1,  1368  i  1369/1  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuję działki nr ew. 635/1,1368 

i 1369/1 będące we władaniu Miasta Dęblina.

Projektant:

mgr inż. Stefan Słowak
upr. bud. nr LUB/0109/POOS/12

Sprawdzający:

mgr inż. Jacenty Jarocki
upr. bud. nr 2314/Lb/74





















Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.07.030]

Pozycja Ilość Opis
1

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Nr katalogowy: 95008842
Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia zgodny
ze standardem DIN 1988/T5.

Zestaw jest wyposażony w pompy CR(I)
i przetwornice częstotliwości.

- Hydro MPC-EF utrzymuje stałe ciśnienie przez
ciągłą regulację prędkości pomp CR(I).

- Osiągi zestawu są dopasowywane
do zapotrzebowania przez wył/zał wymaganej
liczby pomp CR(I) i pracę równoległą załączonych
pomp.

- Zamiana pomp jest automatyczna w zależności
od obciążenia, czasu i zakłócenia.

- Wszystkie załączone pompy pracują z jednakową
prędkością obrotową.

Zestaw składa się z:
- 3 pionowym pomp wielostopniowych typu

CRI10-6, pompa CRI10-6 z jedną przetwornicą
częstotliwości.
Wszystkie elementy pomp CRI stykające się
z tłoczoną cieczą są wykonane ze stali
nierdzewnej.
Podstawa i głowica pomp CR wykonane są z żeliwa;
reszta podstawowych elementów wykonana jest
ze stali nierdzewnej.
Pompy posiadają kasetowe uszczelnienie wału
HQQE (SiC/SiC/EPDM).

- Dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr 1.4571.

- Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwóch zaworów
odcinających dla każdej pompy.
Zawory zwrotne są zgodne z DVGW, zawory
odcinające z DIN i DVGW.

- Przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia
membranowego zbiornika ciśnieniowego.

- Manometru i przetwornika ciśnienia (wyjście
analogowe 4-20 mA)

- Płyty podstawy ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr. 1.4301.

- Szafy sterowniczej Control MPC w obudowie
ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym,

1/9



Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.07.030]

Pozycja Ilość Opis
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami,
zabezpieczeniem silnika, wyłącznikami
i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik
membranowy dostępne są jako osprzęt.

Praca pomp jest regulowana przez Control MPC
z następującymi funkcjami:

- Inteligentny sterownik pomp
- Utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą

regulację prędkości obrotowej każdej z pomp.
- Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI

(Kp+Ti).
- Stałe ciśnienie wartości zadanej niezależnie

od ciśnienia wlotowego.
- Praca zał/wył przy małych przepływach.
- Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu

utrzymania optymalnej sprawności
- Wybór min. czasu pomiędzy zał/wył, automatycznej

zamiany i priorytetu pomp.
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujących
- Pompa rezerwowa
- Czujnik rezerwowy
- Praca ręczna
- Zewnętrzny wpływ na wartość zadaną.
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:

•zał/wył zestawu
•maks., min. lub punkt pracy użytkownika
•do 7 różnych wartości zadanych

- Wejścia i wyjścia cyfrowe mogą być konfigurowane
indywidualnie

- Funkcje kontroli pomp i zestawu
•minimalne i maksymalne granice wartości
aktualnych
•ciśnienie wlotowe
•zabezpieczenie silnika
•stała kontrola stanu kabli i przetworników
•Alarm log z 24 zapamiętanymi alarmami

- Funkcje wyświetlacza i sygnalizacji
•graficzny wyświetlacz 320x240 pikseli
z podświetleniem
•zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona
dioda sygnalizacji zakłócenia
•bezpotencjałowe styki przełączające pracy
i zakłócenia

- Komunikacja Grundfos bus

Pompy, orurowanie, kable i Control MPC
zamontowane są na ramie podstawy.
Zestaw podnoszenia ciśnienia jest fabrycznie
wstępnie ustawiony i przetestowany.

Wydajność: Woda pitna
Dopuszczalna temp. cieczy: 5 °C .. 70 °C
Max. ciśnienie robocze: 16 bar
Wydajność (Pompownia): 39 m3/h
rezerwowej wg. DIN 1988/T5: 26 m3/h
Wydajność 1 pompy: 8.65 m3/h
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Pozycja Ilość Opis
Wysokość podnoszenia: 50 m
Napięcie zasilania: 380-415 V, 50-60 Hz, PE
Prąd znamionowy: 14.3 A
Liczba pomp głównych: 3
Moc nominalna: 2.2 kW
Rozruch-pompy główne: elektroniczny
Liczba pomp pomocniczych: 0
Masa netto: 319 kg
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95008842 Hydro MPC-EF 3 CRI10-6 50 Hz
H
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Nie uwzględniono strat w armaturze i zaworach
Q = 26 m3/h
H = 50 m
n = 3 x 97 %
Ciecz tłoczona = Woda pitna
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3

eta pompy = 67.4 %
eta pompa +silnik = 56.7 %
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Opis Wartość

Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: Hydro MPC-EF 3 CRI10-6
Nr katalogowy: 95008842
Numer EAN: 5700835164681

Techniczne:
Min.Q systemu: 5 m3/h
Max flow: 39 m3/h
Maks.Q systemu: 26 m3/h
H max: 61.2 m
Liczba wirników pompy głównej: 6
Podstawowy typ pompy: CRI10-6
Nr pompy: 96501264
Liczba pomp: 3
Zawór zwrotny- strona tłoczna: strona tłoczna

Instalacja:
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 9.9 bar
Manifold inlet: Rp 2 1/2
Manifold outlet: Rp 2 1/2
Ciśnienie: PN 10/16

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 5 .. 70 °C
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:
Moc (P2) pompy głównej: 2.2 kW
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 3 x 380-415 V, 50-60 Hz, PE
Rozruch-pompy główne: elektroniczny
Prąd nominalny zestawu: 14.3 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54
Eliminacja zakłóceń radiowych: EMC Certificate - Hydro MPC 1

[2007]

Układy sterowania:
Control type: EF

Zbiornik:
Membranowy zbiornik ciśnieniowy: Nie

Inne:
Wyrób podstawowy: Y
Masa netto: 319 kg
Masa: 399 kg
Typoszereg: Miedzynarodowy
Plik konfiguracyjny Hydro MPC: 96307205
Wersja Epstana: V5.0841
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95008842 Hydro MPC-EF 3 CRI10-6 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.07.030]

95008842 Hydro MPC-EF 3 CRI10-6 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.
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95008842 Hydro MPC-EF 3 CRI10-6 50 Hz
Dane wejściowe

Dane ogólne
Zastosowanie Podnoszenie

ciśnienia
Obszar zastosowania Sieci wodociągowe
Instalacja Tłoczenie do sieci

wodociągowej
Wydajność (Q) 26 m3/h
Wysokość geometryczna 40 m
Straty ciśnienia 10 m
Ciśnienie tłoczenia (użytownik) 1 bar

Dane do doboru
Typ instalacji Ciśnienie wlotowe
Min. ciśnienie wlotowe 1 bar
Średnie ciśnienie wlotowe 3 bar
Max. ciśnienie wlotowe 4 bar
Ciśnienie tłoczenia (pompa) 5 bar
Całkowita wysokość podnoszenia 50 m

Rodzaj regulacji
Wszystkie tryby regulacji Tak

Edytuj profil obciążenia
Profil obciążenia Profil standardowy
Okres Dzień
Liczba godzin pracy w dniu 9 h/dzień

Konfiguracja
Całkowita liczba pomp 1..6
Liczba pomp rezerwowych 0
Wymagany zbiornik po stronie tłocznej Tak
Wielkość zbiornika (zostanie obliczona)

Zakres ZAŁ/WYŁ 20 %

Konstrukcja pompy
Preferowana konstrukcja Zestawy

podnoszenia
ciśnienia

Warunki pracy
Częstotliwość 50 Hz
Faza 1 lub 3
Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trójkąt

5.5 kW

Napięcie 1 x 230 lub 3 x 400
V

Temperatura otoczenia 20 °C

Ustawienia listy doboru
Cena energii 0.15 PLN/kWh
Podwyżka cen energii 6 %
Czas obliczeń 15 rok

Załaduj profil
1 2 3 4 5

Wydajność 100 75 55 35 12 %
Wysokość 59 50 45 42 40 %
P1 3.7 2.45 1.61 0.971 0.409 kW
Eta całkowita 56.6 54.8 54.9 53.6 41.9 %
Czas 149 299 448 896 1493 h/rok
Zużycie energii 553 731 721 870 610 kWh/Rok
Ilość 3 2 2 1 1

Wynik doboru
Typ Hydro MPC-EF 3 CRI10-6
Liczba * silników 3 * 2.2 kW
Wydajność 26 m3/h
Zał przy 100 / 100 %
H całkowita 50 m
Moc P1 6.24 kW
Moc P2 5.24 kW
Eta pompy 67.3 %
Eta silnika 83.9 %
Eta pompa+silnik 56.5 % =Eta pompy*Eta

silnika
Eta całkowita 56.5 %
Wydajność całkowita 28867 m3/rok
Zużycie energii 3485 kWh/Rok
Cena Na życzenie
Koszty całkowite Na życzenie /15Lata
Całkowite koszty użytkowania /15Lata
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Nie uwzględniono strat w armaturze i zaworach
Q = 26 m3/h
H = 50 m
n = 3 x 97 %
Ciecz tłoczona = Woda pitna
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3

eta pompy = 67.4 %
eta pompa +silnik = 56.7 %
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Typ Hydro MPC-EF 3 CRI10-6
Liczba * silników 3 * 2.2 kW
Wydajność 26 m3/h
Zał przy 100 / 100 %
H całkowita 50 m
Moc P1 6.24 kW
Moc P2 5.24 kW
Eta pompy 67.3 %
Eta silnika 83.9 %
Eta pompa+silnik 56.5 % =Eta pompy*Eta

silnika
Eta całkowita 56.5 %
Wydajność całkowita 28867 m3/rok
Zużycie energii 3485 kWh/Rok
Cena Na życzenie
Koszty całkowite Na życzenie /15Lata
Całkowite koszty użytkowania /15Lata

Instalacja i dane wejściowe Wyniki doboru

Charakterystyka pompy Rysunek wymiarowy

Wydajność: 26 m3/h
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PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  

ZDROWIA

SPIS   TREŚCI

1. Podstawa opracowania,

2. Materiały wyjściowe,

3. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji,

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych,

5.    Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

6. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących w trakcie realizacji 

robót budowlanych,

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

1. Podstawa opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji

budowy hydroforni kontenerowej przy ul. Kowalskiego w Dęblinie - zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi załącznik do

projektu budowlanego.
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2. Materiały wyj ściowe

Informację opracowano w oparciu o n/w materiały:

− projekt budowlany hydroforni kontenerowej przy ul. Kowalskiego w

Dęblinie

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji

Projekt budowlany obejmuje wykonanie hydroforni kontenerowej wraz z

zasilaniem energetycznym, przyłącza wodociągowe i przyłącze kanalizacji

sanitarnej.

Realizacja robót w kolejności:

1. Utwardzenie placu pod hydrofornię kontenerową.

2. Montaż kontenera.

3. Montaż zestawu hydroforowego wraz z armaturą, zasilaniem

energetycznym i automatyką.

4. Wykonanie przyłączy wodociągowych.

5. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

6. Wykonanie przyłącza energetycznego.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie realizowanych robót występują n/w obiekty budowlane;

- budynki mieszkalne wielorodzinne,

- linie energetyczne i telekomunikacyjnej,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa
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5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą

    stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji projektu budowlanego

hydroforni kontenerowej są linie energetyczne podziemne, sieć kanalizacji

sanitarnej, sieć gazowa, sieć wodociągowa, drogi.

6. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących w trakcie

     realizacji robót budowlanych 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, które mogą wystąpić w czasie

realizacji robót budowlanych sieci wodociągowej to;

− wykonywanie wykopów pod sieć wodociągową o głębokości większej niż

1,5 m - zagrożenie przysypania ludzi ziemią, 

− wykonywanie robót w pobliżu linii energetycznych do 1 kV, w odległości

mniejszej jak 3,0 m od skrajnego przewodu i mniejszej jak 5,0m od linii od 1 kV

lecz nie przekraczającym 15 kV - zagrożenie porażeniem prądem,

− wykonywanie robót w pasach ciągów komunikacyjnych - zagrożenie

ruchem pojazdów.  

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracownik biorący udział w realizacji robót budowlano-montażowych

winien być ogólnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudnieni

bezpośrednio przy robotach szczególnie niebezpiecznych winni być zapoznani

szczegółowo z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz.U.  Nr 47/2003).
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Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na

budowie powinna przekazać pracownikom wykonującym roboty w sąsiedztwie

istniejących urządzeń nad- i podziemnych sposób wykonywania prac

(skrzyżowań) wymagany przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń i

instalacji.

  8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych    zapobiegających   

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego realizowania robót budowlano-montażowych

przy budowie sieci wodociągowej należy;

- wyposażyć pracowników i teren budowy w niezbędny sprzęt

gwarantujący bezpieczne prowadzenie robót. Sprzęt a także materiały

używane na budowie muszą być sprawne i posiadać atesty,

- przestrzegać zaleceń właścicieli i użytkowników innych obiektów i

urządzeń, z którymi niezbędna jest współpraca przy realizacji robót,

- przestrzegać instrukcji montażu, rozruchu i eksploatacji urządzeń

montowanych  w czasie prowadzenia robót,

- przygotować do wbudowania odpowiednią ilość rurociągów i ich

uzbrojenia oraz obudowy i rozpory proporcjonalnie do wydajności

pracujących koparek i innego sprzętu oraz ludzi,

- przygotować odpowiednią ilość materiałów do zabezpieczenia wykopów

przed postronnymi ludźmi i pojazdami (bariery ochronne, taśmy

ostrzegawcze, lampy oświetleniowe, kładki itp.),

        −  roboty zewnętrzne prowadzić w temperaturze powyżej 5 °
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU HYDROFORNI KONTENEROWEJ

1. Podstawa opracowania.  

Projekt budowlany hydroforni kontenerowej przy ul. Kowalskiego w Dęblinie

wykonany został na zlecenie Inwestora – Miejskiego ZakładuGospodarki

Komunalnej sp. z o.o.,  08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D.

Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały:

- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych

- warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 

- przepisy  i  normy  dotyczące  projektowania, wykonywania  i  eksploatacji

   hydroforni

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt hydroforni kontenerowej zasilająca w

wodę budynki mieszkalne przy ul. Kowalskiego 17, 18 i 19 w Dęblinie.

      3. Rozwiązania projektowe.

3.1 Projekt zagospodarowania terenu.

Nieruchomość, na której zaprojektowano hydrofornię kontenerową stanowi

własność Skarbu Państwa, w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w

Lublinie.

Inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (uchwała nr XIX/101/2003 z dnia 24 października 2003r.). W

planie tym teren oznaczony symbolem 15UP przeznaczony jestpod usługi

publiczne.

Projektowana inwestycja zalicza się do nieuciążliwych dla środowiska.
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Projektowana hydrofornia kontenerowa jest obiektem jednokondygnacyjnym, bez

podpiwniczenia i poddasza, konstrukcji stalowej z wypełnieniem płytami

warstwowymi. Hydrofornia wyposażona będzie w następujące instalacje:

– instalację elektryczną oświetlenia

– instalację elektryczną siłową

– instalację wodociągową

– instalację kanalizacji sanitarnej

– ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym

Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej śr, 150 mm biegnącej w

ul. Kowalskiego.

Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w

ul. Kowalskiego.

Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej w

budynku nr 18, przy ul. Kowalskiego.

Na potrzeby ruchu wewnętrznego zaprojektowano wjazd z drogi gminnej o

nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce betonowej gr. 20 cm.

Zapewnić spływ wód opadowych na teren działki nr ew. 635/1.

Zaprojektowano ogrodzenie hydroforni kontenerowej z siatki plecionej

ocynkowanej lub powlekanej wysokości 1,5 m na słupkach stalowych

mocowanych w punktowych fundamentach betonowych. 

Nieruchomość objęta niniejszym opracowaniem w granicach oznaczonych

literami A, B, C, D, E, F, G, obejmuję:

– kontener hydroforni                              5,15 x 2,5 = 12,88 m2  - 15%

– wjazd i plac utwardzony                  27,2 + 44,66  = 71,86 m2  - 85%

Hydrofornia kontenerowa spełnia wymagania stawiane w Rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75, poz. 690).
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Obiekty budowlane zaprojektowano z materiałów nierozprzestrzeniających

ognia. Na terenie nieruchomości zachowane są wymagane odległości od

istniejącej zabudowy. 

W odległości 60 m od hydroforni kontenerowej znajduję się hydrant pożarowy

nadziemny śr. 80 mm.

3.2 Opis ogólny rozwiązań.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany i technologiczny hydroforni,

przyłącza wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Projektowana

hydrofornia kontenerowa ma zastąpić istniejącą hydrofornię zasilającą budynki

mieszkalne, przy ul. Kowalskiego 17, 18 i 19 w Dęblinie. Istniejąca hydrofornia

zlokalizowana jest w budynku usługowym w Dęblinie, przy ul. Kowalskiego 302.

Z uwagi na wyeksploatowanie urządzeń hydroforowych oraz wymogi

przeciwpożarowe zaprojektowano nową hydrofornię kontenerową.

Projektowane rozwiązania spełniają następujące warunki:

– zastosowano pompy pionowe wielostopniowe wykonane ze stali

nierdzewnej (kwasoodpornej);

– pompy pracujące w układzie równoległym, w zestawie 2+1 (zapasowa

czynna) o mocy 2,2 kW każda;

– zaprojektowano pomiar ciągły ciśnienia na tłoczeniu i ssaniu oraz

przepływu na tłoczeniu;

– wszystkie ujęte w projekcie urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą

posiadają certyfikaty i dopuszczenia do pracy na wodzie czystej,

orurowanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ocynkowane,

zabezpieczone przed korozją;

– zestaw hydroforowy zabezpieczono przed zanieczyszczeniami stałymi typu

kamienie, żwir, poprzez filtr zabudowany na rurociągu ssawnym;
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– zaprojektowano na rurociągu tłocznym króciec 3/4” z zaworem kulowym

na potrzeby własne stacji hydroforowej, z odejściem do wewnętrznej

instalacji wodociągowej oraz do układu pomiarowego ciśnienia;

3.3 Bilans wody.

1. Ilość wody dla celów bytowo-gospodarczych

                         Qśr.d = 80,0 m3/h

                         Qmax.d = 80,0 x 1,5 = 120,0 m3/d

                         Qśr.h = 5,0 m3/h

                         Qmax.h = 5,0 x 1,6 = 8,0 m3/h

2. Ilość wody dla celów przeciwpożarowych

Założono, że trzy budynki mieszkalne wysokie stanowią odrębną strefę

przeciwpożarową. Dla obliczenia ilości wody dla celów przeciwpożarowych

założono pracę dwóch hydrantów wewnętrznych średnicy 52 mm o wydajności

2,5 l/s każdy.

                                    Qp.poż = 2,5 x 2 = 5,0 l/s = 18,0 m3/h

3. Ilość wody ogółem

                          Q = 8,0 + 18,0 = 26,0 m3/h

                           P = 0,5 MPa

3.4 Hydrofornia kontenerowa.

3.4.1 Dobór zestawu hydroforowego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i bilansu wody zaprojektowano zestaw

hydroforowy, 3 pompowy, w układzie równoległym, z pompami pionowymi, w

układzie 2+1 z rezerwą czynną. Przyjęto następujące parametry doboru

urządzenia pompowego:
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– ilość pomp 3

– łączna wydajność pompowni – 39 m3/h

– wysokość podnoszenia każdej pompy 0,5 MPa

– maksymalne ciśnienie w przewodzie tłocznym 0,6 MPa

– wytrzymałość zestawu i orurowania na ciśnienie 1,6 MPa

– każda pompa posiada zawór odcinający na przewodzie ssawnym

– każda pompa posiada zawór odcinający i zawór zwrotny na przewodzie

tłocznym

– niepodłączone końcówki przewodów ssawnego i tłocznego zamknięte

kołnierzami ślepymi umożliwiającymi łatwy demontaż i czyszczenie

wnętrza przewodów

– rama ze stali kwasoodpornej do mocowania pomp z możliwością regulacji

i wypoziomowania zestawu i zabezpieczeniem przed drganiami

– znamionowa liczba obrotów silników pomp 2950 obr/min

– przyłącza ssawne/tłoczne Dn 65

– zasilanie pomp poprzez przetwornicę częstotliwości każdej z pomp osobno

– zasilanie silników pomp prądem w zakresie częstotliwości 50-60 Hz

Dobrano zestaw hydroforowy Grundfos Hydro MPC-EF 3 CRI10-650 Hz z

pompami wielostopniowymi CRI10-6. 

Zestaw składa się z:

- 3 pionowych pomp wielostopniowych typu CRI10-6 z przetwornicą

częstotliwości

– dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej Dn 65

– jednego zaworu zwrotnego i dwóch zaworów odcinających dla każdej

pompy
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– przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia zbiornika

membranowego ciśnieniowego

– manometru i przetwornika ciśnienia

– płyty podstawy ze stali nierdzewnej

Pompy, orurowanie, kable i regulator zamontowane są na ramie podstawy.

Zestaw podnoszenia ciśnienia jest fabrycznie wstępnie ustawiony i

przetestowany.

Dane techniczne zestawu:

– dopuszczalna temp. cieczy           5°C .. 70°C

– max. ciśnienie robocze                 1,6 MPa

– wydajność pompowni                   39 m3/h

– wydajność 1 pompy                      8,65 m3/h

– wysokość podnoszenia                50 m

– napięcie zasilania                         380-415 V, 50-60 Hz

– prąd znamionowy                         14,3 A

– liczba pomp głównych                  3

– moc nominalna                              2,2 kW

– rozruch – pompy główne              elektroniczny

– masa netto                                     319 kg

3.4.2 Orurowanie i armatura.

Projektuje się zastosowanie całości armatury i orurowania w wykonaniu PN 16.

W celu otwierania i zamykania przepływu wewnątrz obiektu projektuje się

przepustnice z napędem ręcznym.

Rurociąg dopływowy ssawny
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Przejście przewodu doprowadzającego przez posadzkę hydroforni wykonać w

rurze osłonowej PE Dn 200 i uszczelnić pianką poliuretanową. Połączenie

przewodu doprowadzającego wodę PE Dn 110 z armaturą hydroforni za pomocą

kołnierza specjalnego HAWLE „System 2000”, nr kat. 0400, Dn100/110. Na

rurociągu ssawnym zamontować filtr siatkowy Dn 100 pomiędzy przepustnicami.

Połączenie armatury z kolektorem ssawnym zestawu hydroforowego poprzez

gumowy łącznik amortyzacyjny z kołnierzami PN 16. W przypadku połączenia za

pomocą kołnierzy z różnych materiałów tk. Ze stali nierdzewnej oraz czarnej

bądź ocynkowanej, należy zastosować śruby z podkładkami tworzywowymi w

celu odizolowania od siebie różnych materiałów o różnych potencjałach

elektrochemicznych. Rury i kształtki projektuje się z rur stalowych

ocynkowanych ze szwem PN-EN 10255, kołnierze EN 1092-1. Połączenia

poszczególnych elementów kołnierzowo-spawane.

Na kolektorze ssawnym zestaw hydroforowy wyposażony będzie w króciec z

odejściem pod manometr. Króciec należy rozbudować zapewniając możliwość

zabudowy przetwornika ciśnienia oraz zastosować manometr kontaktowy. Każde

odejście oraz króciec główny należy wyposażyć w zawór kulowy.

Rurociąg tłoczny

Podłączenie kolektora tłocznego Dn 100 zestawu hydroforowego wykonać

poprzez gumowy łącznik amortyzacyjny z kołnierzami PN 16. Na rurociągu

tłocznym zabudować zestaw wodomierzowy. Przy zabudowie zestawu

wodomierzowego zastosować zasadę zachowania odcinków prostych przed

pomiarem przepływu o długości 5xDn i za pomiarem o długości 3xDn. 

Zaprojektowano wodomierzśrubowy MWN50-GH o przepływie nominalnym

40 m3/h, maksymalna strata ciśnienia 0,16 bar, przepływ maksymalny 50 m3/h,

przepływ minimalny 0,4 m3/h. Zestaw wodomierzowy zabudować pomiędzy

przepustnicami kołnierzowymi Dn 50. 
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Za zestawem wodomierzowym projektuje się zmianę średnicy na Dn 100 i

przejście przez posadzkę hydroforni w rurze ochronnej PE Dn 200 uszczelnione

pianką poliuretanową. Połączenie przewodu tłocznego PE Dn 110 z armaturą

hydroforni za pomocą kołnierza specjalnego HAWLE „System 2000”, nr kat.

0400, Dn 100/110.

Na rurociągu tłocznym zabudować membranowy zbiornik ciśnieniowy o

pojemności 18 l.

Na wyjściu przewodu tłocznego projektuje się zabudowę króćca 3/4” z odejściem

1/2” do wewnętrznej instalacji wodociągowej, z odejściem 1/2” pod przetwornik

ciśnienia i manometr kontaktowy.

Każde odejście oraz króciec główny należy wyposażyć w zawór kulowy.

Rury i kształtki projektuje się z rur stalowych ocynkowanych ze szwem PN-EN

10255, kołnierze EN 1092-1. Połączenia poszczególnych elementów

kołnierzowo-spawane.

3.4.3 Kontener.

Projektuje się zastosowanie typowego kontenera, np. produkowanego przez firmę 

KAJA Systemy Kontenerowe z Mikołowa, ul. Pokoju 2, o wymiarach 

zewnętrznych 2435x5000 mm, wyposażonego między innymi w jedno okno 

1000x900 mm, drzwi wejściowe zewnętrzne 2000x900 mm, otwory wentylacyjne 

i układ odwodnienia dachu. 

Kubatura kontenera – 12,25 m3.

Przewiduje się posadowienie kontenera na uprzednio przygotowanym 

fundamencie z posadzką, stąd kontener będzie bez podłogi, lecz z odpowiednio 

wzmocnioną konstrukcją ramową do transportu i posadowienia bez podłogi.

Kontener będzie stanowił obiekt nietrwale związany z gruntem, lecz jego 

zabudowa w projektowanej lokalizacji będzie długotrwała i nie stanowi on 

obiektu tymczasowego.
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Konstrukcja kontenera złączona będzie z fundamentem za pomocą śrub w 

narożnikach kontenera. Ściany kontenera ocieplone będą styropianem grubości 

10 cm w postaci rdzenia pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną warstwą 

lakierowanej blachy ocynkowanej. Stropodach ocieplony będzie wełną mineralną 

grubości 10 cm. Od wewnątrz sufit wykończony zostanie w systemie kasetowym 

a od zewnątrz warstwa wełny mineralnej przykryta zostanie płytą OSB grubości 

12 mm i blachą ocynkowaną 0,5 mm. Kolor zewnętrzny – biały, chroniący przed 

nadmiernym nagrzewaniem w porze letniej.

Obiekt wyposażony zostanie w instalację elektryczną, wodociągową, 

wentylacyjną, kanalizacyjną i alarmową. Na wyposażeniu hydroforni znajdzie się 

umywalka z baterią jednouchwytową, wpust podłogowy i oświetlenie. Na 

zewnątrz zamontowany zostanie świetlny i akustyczny sygnał alarmowy 

załączający się w wypadku włamania.

3.4.4 Warunki posadowienia kontenera hydroforni.

Warunki geotechniczne – działkę zalegają średnio zagęszczone piaski gliniaste 

drobnoziarniste do znacznej głębokości:

– geotechniczna kategoria obiektu I – obiekt małowrażliwy na skutki 

nierównomiernych osiadań podłoża, nie wymaga fundamentowania 

specjalnego

– posadowienie fundamentów bezpośrednie

– strefa przemarzania gruntu -1,0 m p.p.t.

– poziom okresowy wody gruntowej -1,5 m p.p.t.

Ogólnie warunki gruntowe w poziomie posadowienia fundamentów i poniżej 

ocenia się jako dobre dla celów projektowania posadowień bezpośrednich 

obiektów budowlanych i budowli.

Przed posadowieniem kontenera należy przygotować fundament zgodnie z

załączonym rysunkiem. Projektuje się fundament w postaci ławyżelbetowej
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szerokości 25 cm zbrojonej prętami Φ 12 mm ze stali St3SX. W narożach

projektuje się marki z blachy stalowej 10 mm. Ławy posadowić na betonie

podkładowym B7,5 grubości 10 cm. Podłogę hydroforni wykonać na warstwie

zagęszczonego piasku miąższości 20 cm z zastosowaniem hydroizolacji i

termoizolacji ze styropianu gr. min. 5-10 cm. Na izolacji termicznej ułożyć

warstwę betonu B15 zbrojonego siatką. Po wykonaniu posadzki należy wykonać

fundament pod zestaw hydroforowy. Posadzkę hydroforni wykończyć płytkami

gresowymi, przemysłowymi o odpowiedniej chropowatości, zapobiegającej

poślizgowi. Na zaprawie mrozo i wodoodpornej, elastycznej, przeznaczonej do

zastosowania na zewnątrz (np. CM 12). Przed wykonaniem posadzki wykonać

instalację kanalizacyjną oraz przejścia przez posadzkę przewodów

technologicznych.

3.4.5  Ogrzewanie kontenera hydroforni.

W celu utrzymania dodatniej temperatury w pomieszczeniu hydroforni projektuje

się grzejnik elektryczny, konwekcyjny o następujących parametrach

technicznych:

– moc 1,5 kW

– zasilanie 230 V

– wymiary (szer.xwys.xgł.) 610x365x140 mm

– waga ok. 5 kg

– ochrona min. IP 24, klasa bezpieczeństwa II

– możliwość ustawienia na pracę mrozoodporną +5°C

– płynnie regulowany termostat temperatury pomieszczenia +5°C do +35°C

Temperaturę wewnątrz pomieszczenia hydroforni przyjęto na poziomie +18°C.
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3.4.6  Wentylacja.

Zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej rozmieszczając nawiew w 

części dolnej kontenera 10-15 cm nad posadzką i wywiew po przekątnej 10-15 

cm pod sufitem. Dla zapewnienia odpowiedniego nawiewu przyjęto zastosowanie 

nawiewników termostatycznych ograniczających wzrost strumienia powietrza 

wentylacyjnego ponad przyjęte wielkości oraz ograniczających ilość energii 

cieplnej niezbędnej do ogrzania wnętrza kontenera zimą poprzez automatyczne 

mechaniczne lub ręczne zamknięcie się nawiewników.

Przyjęto nawiewniki termostatyczne, anemostat talerzowy typu NTZ 100 o 

wymiarach 95x100 mm w ilości 2 szt. na nawiewie oraz na wywiewie wg 

katalogu firmy ZanMer sp. z o.o. Z Warszawy. Otwory wentylacyjne 

zabezpieczyć siatką o prześwicie oczek max. 1,0 mm zapobiegającą migracji 

drobnych zwierząt i owadów do wnętrza. Przy nawiewie należy ustawić osuszacz 

powietrza zasilany z wewnętrznej instalacji elektrycznej hydroforni.

Przewiduje się zastosowanie osuszacza np. typu TTK 30 S przeznaczonego dla 

pomieszczeń do 12 m2 powierzchni o następujących parametrach:

– osuszanie i filtrowanie powietrza

– automatyczna ochrona przed przepełnieniem

– możliwość podłączenia węża do odprowadzania kondensatu

– moc osuszania max./24 h : 12 l

– przepływ powietrza: 100 m3/h

– zasada działania: suszenie zimnym powietrzem

– zakres pracy przy temperaturze 5 – 35°C

– zakres pracy przy wilgotności względnej 49-100%

– system odraszania: elektroniczny

– zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz

– pobór mocy: max. 0,21 kW
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– pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l

– poziom hałasu dB (A): 36-40

3.4.7 Zasilanie hydroforni.

Główne zasilanie hydroforni odbywać się będzie za pomocą przyłącza 

elektroenergetycznego i złącza kablowego zlokalizowanego na zewnętrznej 

ścianie kontenera hydroforni. Zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej w 

budynku nr 18, przy ul. Kowalskiego w Dęblinie.

Projekt zasilania elektroenergetycznego będzie przedmiotem odrębnego 

opracowania.

3.4.8 Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne.

Oświetlenie wewnętrzne hydroforni rozwiązać za pomocą dwóch lamp 

umieszczonych naprzeciwko siebie, na środku dłuższych ścian, tuż pod stropem. 

Oświetlenie powinni być zasilane prądem o napięciu 230 V. Oświetlenie 

zewnętrzne  - istniejące oświetlenie uliczne.

3.4.9 Zagospodarowanie terenu hydroforni.

Dojazd do projektowanej hydroforni kontenerowej projektuje się bezpośrednio z 

ul. Kowalskiego w Dęblinie. Teren hydroforni ogrodzić siatką na słupkach 

stalowych obsadzonych w cokole. Wysokość ogrodzenia min. 1,8 m. Brama 

wjazdowa o szerokości 3,5 m, odsuwana, zamykana na kłódkę. Słupki, brama i 

siatka w ocynku ogniowym. Do kontenera doprowadzone zostanie przyłącze 

kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne oraz przewody 

wodociągowe -  zasilanie i rurociąg tłoczny.

3.4.10 Próba szczelności przewodów.

Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową, hydrauliczną. Próbę tę należy przeprowadzić 
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po wykonaniu wszystkich połączeń. Wymagania odnośnie szczelności 

rurociągów ujęte są w normie PN-81/B-10725. Szczelność przewodów w 

zakresie pkt. 8 – Wymagania i badania przy odbiorze zawiera:

– wymagania szczelności odcinka przewodu

– warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną

– zapewnienie warunków bhp

– ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu próbą hydrauliczną

– zapisywanie i ocena wyników

Ciśnienie próbne dla przewodu powinno wynosić Pnom+0,5 MPa, lecz nie mniej 

niż 1,0 MPa. Przyjęto zatem ciśnienie próbne 1,0 MPa na czas minimum 30 

minut. W trakcie wykonywania próby szczelności wszystkie złącza muszą być 

szczelne, co należy ująć w protokole odbioru.

3.4.11 Płukanie i dezynfekcja.

Po zakończeniu robót montażowych i pozytywnych wynikach próby szczelności 

należy dokonać płukania rurociągów używając do tego czystej wody. Prędkość 

przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać 

wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu i nie powinna być mniejsza 

niż 5,5 m/s. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli 

wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcję rurociągów przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub 

roztworu podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l. Czas trwania dezynfekcji 

powinien wynosić 24 h. Po upływie 24 h należy przepłukać wodociąg czystą 

wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu 

powtórnego płukania należy pobrać próbkę wody do badań laboratoryjnych. 

Uzyskany pozytywny wynik decyduje o przekazaniu obiektu do eksploatacji. 

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po dezynfekcji powinno nastąpić 

przed upływem 48 h, w przeciwnym wypadku dezynfekcję należy powtórzyć.
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3.4.12  Ochrona przeciwpożarowa hydroforni kontenerowej.

Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektu:

1 – powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

– powierzchnia wewnętrzna – 10,75 m2

– wysokość ponad teren otaczający – ok. 3,0 m

2 – odległości od granic działki i obiektów sąsiadujących:

– 7,0 m od ogrodzenia szkoły

– 10,0 m od pawilony handlowego

– 34,0 m od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

3 – parametry pożarowe występujących substancji palnych:

– materiały wykończeniowe – niepalne i trudnozapalne

– sprzęt i wyposażenie stałe – materiały trudnozapalne

4 – przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – mniejsza niż 500 MJ/m2

5 – kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 

      i w poszczególnych pomieszczeniach:

– hydrofornia jest obiektem bezobsługowym, nie stanowi pomieszczenia 

pracy w rozumieniu przepisów bhp

6 – ocena zagrożenia wybuchem:

– zagrożenie nie występuje

7 – podział obiektu na strefy pożarowe

– powierzchnia strefy – 10,75 m2

8 – klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej 

      i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

– klasa odporności pożarowej „D”

– elementy konstrukcyjne zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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– materiały wykończeniowe – niepalne i nie tosyczne

– elementy stałe wyposażenia – trudnozapalne

9 – zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

– hydranty śr. 80 mm na sieci zewnętrznej

10 – drogi pożarowe:

– budynek usytuowany wzdłuż drogi osiedlowej

3.5  Przyłącza wodociągowe.

Zestaw hydroforowy zasilany będzie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej 

średnicy 150 mm, biegnącej w ul. Kowalskiego w Dęblinie.

Rurociąg tłoczny włączony będzie do istniejącej sieci wodociągowej śr. 80 mm w 

ul. Kowalskiego w Dęblinie.

Zaprojektowano przyłącza wodociągowe z rur PE 100 Dn 110 mm o długości – 

zasilanie 39,0 m, rurociąg tłoczny – 42,0 m. Łączenie rur PE za pomocą 

zgrzewania doczołowego.

W miejscu włączenia przyłączy do istniejących sieci wodociągowych należy 

zamontować zasuwy odcinające, kołnierzowe o śr. 100 mm z obudową i skrzynką 

uliczną.

Wszystkie materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej mające kontakt

z wodą muszą posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych i

certyfikaty na wyroby przemysłowe i budowlane stosowane w projektach i

wykonawstwie - zgodnie z art.10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

ustawą z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji oraz zarządzeniem z dnia

20.05.1994r. Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Zagłębienie przyłączy wodociągowych na całej długości należy zachować takie

aby gwarantowało przykrycie wodociągu min 1.7 m licząc od wierzchu rurociągu

do powierzchni terenu.
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Przyłącza wodociągowe posadowione będą w gr. kat. III powyżej występowania

wody gruntowej. Wykopy wykonywać mechanicznie. W pobliżu skrzyżowań z

istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne ręcznie

o ścianach pionowych umocnionych. 

Rurociągi układać na spulchnionym i wyrównanym gruncie rodzimym.             

Obsypkę rurociągów do wysokości 20 cm ponad wierzch rury oraz zasypkę do

pełnej wysokości wykopów wykonać rozdrobnionym gruntem rodzimym

pozbawionym grud i kamieni, zagęszczając warstwami co 30 cm.

Przyłącza wodociągowe po ułożeniu należy poddać próbie ciśnieniowej.

Wszystkie złącza winny być odkryte a ciśnienie próbne winno wynosić 1 MN/m2

= 10 kG/cm2. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności (jeżeli ciśnienie nie

spadnie więcej niż 0,1 kG/cm2 na każde 100 m przewodu po jednej godzinie)

można przystąpić do zasypki wykopu.

Przed oddaniem do eksploatacji przyłącza wodociągowe należy przepłukać i

zdezynfekować. 

Brudną wodę wypuszczać przez hydrant na końcu sieci , aż do chwili , kiedy

wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. Dezynfekcja przewodów powinna

być przeprowadzona za pomocą roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin 

(zalecane stężenie 1 [dcm3] podchlorynu sodu na 500 [dcm3] wody) . Po tym

okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg

CL/dm3. Przed oddaniem do eksploatacji należy uzyskać pozytywną opinię

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach odopuszczalności

wody do celów pitnych.

3.6  Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Budynek hydroforni kontenerowej należy przyłączyć do zewnętrznej sieci 

kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącze kanalizacyjne z rur PCV śr. 160 mm. 
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Włączenie przyłącza do najbliższej studni kanalizacyjnej śr. 400 mm 

w ul. Kowalskiego w Dęblinie.

Spadki kanałów przyjęto na poziomie 1,0 [%]. Maksymalne zagłębienie wynosi

1,61 [m], a minimalne 1,40 [m].

Przewód PVC powinien być montowany w wykopie. Należy dążyć do układania

przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Rury układać na

podsypce piaskowej grubości 0,1 m. Dno wykopu powinno być wyrównane

o 0,02 [m] poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu wykopu,

lub o 0,05 [m] przy mechanicznym wykonywaniu wykopu.

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 ºC do 

30 ºC, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich

temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej

niż 5 [ºC].

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków

zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i montowanie przewodu na

dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie

mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków, itp.

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu może

się odbywać na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Przewód po ułożeniu

powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co najmniej ¼

jego obwodu.

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej

przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na

szczelność przewodu.

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:
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- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym;

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych;

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami).

Głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby przykrycie mierzone

od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość

przemarzania gruntu o 0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodu na

mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniemścieków,

przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą złącz kielichowych z pierścieniem

gumowym. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była

zapewniona ich szczelność.

Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć bosy koniec sfazowany,

a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzne

powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny

być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowaneśrodkiem

zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy, itp.). Do wciśnięcia bosego końca

rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność,

zwłaszcza przy większychśrednicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania

połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz

współosiowość łączonych elementów. Zmiany kierunku oraz przekroju kanału

powinny być wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych.

4.   Uwagi wykonawcze i przepisy obowiązujące przy realizacji inwestycji

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na budowę w

Starostwie Powiatowym  w Rykach.

Trasa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji sanitarnej winna być

wytyczona a po wykonaniu zainwentaryzowana przez uprawnione służby

geodezyjne.



              P.B.   HYDROFORNI  KONTENEROWEJ 
              Inwestor : MZGK sp. z o.o. w Dęblinie 
             Adres budowy: Dęblin, ul. Kowalskiego – dz. nr 635/1

W trakcie wykonywania prac budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo

ruchu pieszego i pojazdów w rejonie wykonywania robót.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w

niniejszym opracowaniu.

Przy budowie hydroforni kontenerowej obowiązują następujące przepisy:

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016,

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst

jednolity Dz.U. z 2003 r.       Nr 169, poz. 1650,

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych–

Dz.U. Nr 47, poz. 401.

− Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne -

Dz.U. z 2014r.  poz.897,

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2

kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.U. Nr 38, poz. 455,

− Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL - Warunki Techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3 z 2001 r.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

tom. II,

− WTW i OR rurociągów z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK W-wa 1996 r.

− Instrukcje producentów materiałów dotyczące układania i montażu

rurociągów  z PVC,






















