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I. BRANŻA SANITARNA
1. DANE OGÓLNE
1.1.Określenie inwestycji
Projektowana inwestycja dotyczy doprowadzenia wody z Wrocławia w celu zaspokojenia
potrzeb perspektywicznych Gminy Miękinia w zakresie zaopatrzenia w wodę. Dostawa wody z
sieci wodociągowej miasta Wrocławia realizowana będzie rurociągiem Dz225. Do granicy z
gminą Miękinia rurociąg dosyłowy realizowany będzie przez MPWiK Wrocław wg projektu firmy
„HALSAN”. Dalszy ciąg tej sieci objęty jest niniejszym opracowaniem i obejmuje :
1) Odcinek wodociągu ø 225 od granicy miasta Wrocław do projektowanej pompowni i zbiorników
na terenie działki 594/1
2) Pompownia wody i zbiorniki wodociągowe wyrównawcze na terenie działki gminnej 594/1
3) Odcinek sieci wodociągowej ø 160 do przyszłego połączenia z istniejąca sieci wodociągową
na terenie Wilkszyna
4) Odcinek sieci wodociągowej ø 160 do połączenia z istniejąca sieci wodociągową ø160 w ulicy
Miłoszyńskiej w rejonie istniejącej stacji zlewczej nieczystości płynnych
1.2 . Podstawa opracowania
Podstawę prawną opracowania stanowi umowa z dnia 20.06.2013r. zawarta pomiędzy
inwestorem i jednostka projektową. Podstawę techniczna opracowania stanowi opis przedmiotu
zamówienia podany przez Inwestora i ustalenia zawarte z Inwestorem w trakcie prac
projektowych.
1.3. Inwestor i użytkownik
Inwestorem i użytkownikiem projektowanej inwestycji jest Zakład Usług Komunalnych w
Miękini .

1.4. Materiały wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacji
W trakcie wykonywania projektu wykorzystano następujące materiały i informacje :
- Zaktualizowane podkłady mapowe w skali 1 : 500
- Mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów
- Techniczne badania podłoża gruntowego
- Wizja w terenie i uzgodnienia z właścicielami działek, objętych inwestycją
1.5. Opracowania branżowe
W skład niniejszego opracowania, poza branżą technologiczną wchodzi opracowanie
branży elektrycznej dotyczące zasilania pompowni, automatyki i monitoringu , branża
konstrukcyjna i drogowa.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
2.1. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę
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Obecnie Gmina Miękinia zapatrywana jest z ujęć i stacji uzdatniania wody w miejscowości
Brzezina. W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem wody na terenie Gminy, gdzie
szczególnie dynamiczny rozwój obserwowany jest w miejscowości Wilkszyn, dla pokrycia
perspektywicznego zapotrzebowania wody władze Gminy Miękinia wspólnie z Zakładem Usług
Komunalnych podjęły decyzję o dodatkowym zasilaniu z miejskiej sieci wodociągowej Wrocławia.
Niniejsze opracowanie dotyczy doprowadzenia wody z Wrocławia i jej dostarczenie do sieci
gminnej w Wilkszynie poprzez projektowaną pompownię wody.
2.2. Istniejące elementy uzbrojenia podziemnego
W terenie objętym inwestycją w zasadzie nie występują następujące elementy uzbrojenia
podziemnego .
2.3 . Warunki gruntowo – wodne
Dla potrzeb niniejszego opracowania opracowana została dokumentacja geotechniczna,
w której określono warunki gruntowo-wodne w podłożu na trasie projektowanej kanalizacji.
3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
3.1. Koncepcja rozwiązania
Woda doprowadzona z Wrocławia rurociągiem ø 225, doprowadzona zostanie do
projektowanych zbiorników wodociągowych, skąd pod napływem doprowadzana będzie
projektowanej pompowni wody. Projektowana pompownia wody przetłaczać będzie wodę do
sieci gminnej dwoma odrębnymi przewodami Dz1600 w kierunku ulicy Marszowickiej i Polnej.,
Ilość dostarczanej wody wraz z istniejącymi zasobami pokryje w ok.80% perspektywiczne
zapotrzebowanie wody gminy Miękinia . Inwestycja jest szczególnie istotna z powodu
konieczności pilnego zaspokojenia szybko rosnącego zapotrzebowania wody miejscowości
Wilkszyn.
Zaprojektowano 2 bliźniacze zbiorniki o konstrukcji żelbetowej o pojemności 175m³
każdy, łączna pojemności wyniesie więc 350 m³ . Przyjęto pompownie kontenerową o wymiarach
w planie 6mx6m i wysokości 2,9m. Zbiorniki i pompownia zlokalizowano na działce gminnej Nr
594/1 , w sąsiedztwie istniejącej stacji zlewczej nieczystości płynnych przy ulicy Miłoszyńskiej.

3.2. Projektowane odcinki sieci wodociągowej
Odcinek sieci wodociągowej Dz225
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano odcinek sieci wodociągowej Dz225
od połączenia z siecią doprowadzoną do granicy Gmin Wrocław – Miękinia do projektowanych
zbiorników wodociągowych na działce Nr 594/1. Przed dopływem do projektowanych zbiorników ,
na wysokości pompowni przewidziano przepięcie do projektowanej pompowni, co umożliwi – w
sytuacji awaryjnej - dostawę bezpośrednią wody z Wrocławia do sieci gminnej tj. z pominięciem
projektowanych zbiorników. Podobne przepięcie przewidziano przy granicy z Gminą Wrocław. W
rejonie tym zaprojektowano studnię wodomierzową ogrodzoną wspólnie z tłocznią ścieków
projektowaną w tym rejonie przez inną jednostką projektową.
Odcinki sieci wodociągowej Dz160
Zaprojektowano dwa odcinki sieci wodociągowej o średnicy Dz160mm. Pierwszy z nich
dostarczał będzie wodę z projektowanej pompowni do przyszłego połączenia z istniejącą siecią
wodociągową w rejonie ulicy Marszowickiej. Odcinek ten układany będzie we wspólnym wykopie
z wodociągiem Dz225 z Wrocławia, w odległości wzajemnej 0,6m. Odcinek ten zakończony
będzie zasuwą (w pozycji zamkniętej) przed granicą z drogą wojewódzką Nr 366 (ul.
Marszowicka ), gdyż na etapie projektu nie uzyskano zgody na wejście w pas tej drogi.
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Zgodnie z wymogiem ZUK zaprojektowano studnie spustową ,która umożliwi spust wody
z projektowanych rurociągów z odpompowaniem do rowu RS-4.
3.3. Materiał , zagłębienia, spadki
Rurociąg doprowadzający wodę z Wrocławia zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD
PN10 PE100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej Dz=225mm. Rurociąg tłoczny z projektowanej
pompowni do sieci gminnej zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD PN10 PE100 SDR 17 o
średnicy zewnętrznej Dz=160mm.
3.4. Trasy sieci
Rurociąg dopływowy Dz225 rozpocznie się od punktu włączenia do rurociągu
projektowanego przez MPWiK przy granicy Gminy Wrocław i Gminy Miękinia. Początkowy
odcinek trasy stanowi przejście przewiertem sterowanym horyzontalnym pod rowem RS-4.
Zgodnie z warunkami zarządcy rowu przejście realizować należy przy zachowaniu odległości
1,5m poniżej dna rowu. Po przejściu pod rowem oba rurociągi przebiegać będą na terenie działki
47gminnej Nr57,we wspólnym wykopie przy wzajemnej wysokości 0,6m . Przejście rurociągów
pod rowem gminnym (dz.548/w) zaprojektowano przewiertem sterowanym horyzontalnym . W
rejonie tym przewidziano studzienkę spustową na wypadek konieczności opróżnienia rurociągów
3.5. Uzbrojenie sieci
Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zasuwy odcinające i hydranty, które z
uwagi na tranzytowy charakter projektowanych rurociągów pełnić będą tylko funkcje
eksploatacyjne np. użycie przy przepłukaniu rurociągów. Przejście rurociągów pod rowem
gminnym (dz.545 i 548) zaprojektowano bezwykopowo tj. przewiertem sterowanym
horyzontalnym .
3.6. Oznakowanie sieci wodociągowej
a) Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne
Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub białoniebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Dla projektowanych przewodów średnicy DN100150 szerokość taśmy powinna wynosić 200 mm.
Taśmę należy ułożyć w trakcie zasypywania wykopu na wysokości 30 cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów.
b) Oznakowanie uzbrojenia
Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociągowej miejskiej (zamknięcia, hydranty,
odwodnienia itp.) i przyłączach pozostająca na stanie majątkowym MPWiK musi posiadać stałe
oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacją polegająca na nie podawaniu na tabliczce
numeru armatury. Należy przyjmować następujące oznaczenia :
H - hydrant
Z- zasuwa na rurociągu
3.7. Zbiorniki wodociągowe
Zaprojektowano 2 bliźniacze, kryte zbiorniki o konstrukcji żelbetowej o łącznej
pojemności ok.350 m³. Zbiorniki wyposażone będą w następujące przewody technologiczne :
- rurociąg dopływowy Dz225-160 sterowany zależnie od poziomu wody w zbiorniku
- rurociąg odpływowy Dz160-225 do pompowni wyprowadzony ze studzienki w dnie zbiornika
- rurociąg przelewowy wyprowadzony ze zbiornika do rurociągu przelewowo-spustowego
- rurociąg spustowy wyprowadzony ze studzienki w dnie zbiornika do rurociągu przelewowospustowego
Wody przelewowe i spustowe odprowadzane będą kanałem przelewowo-spustowym
PVC160 do najbliższego odbiornika tj. rowu melioracyjnego RS-4
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Przewody technologiczne odcięte będą zasuwami, umieszczonymi w żelbetowej komorze
zasuw o wymiarach ok. 3,6 m x 2,5 m .
3.8. Pompownia wody
Zaprojektowano kontenerową pompownię wody o wymiarach w planie 6,0 mx 6,0 m, z
automatycznym zestawem pompowym , którego działanie oparte będzie na stabilizacji ciśnienia
na rurociągu tłocznym. Kontener pompowni dostarczony będzie na plac budowy na jako
kompletny obiekt i ustawiony na przygotowanym fundamencie
Obliczeniowe parametry parametry pompowni :
Qmaxd = 1000 m³/d = ok. 35 l/s ; Hp= 5,8 bar.
W kontenerze pompowni zaprojektowano pomieszczenie dla chlorowni , szafy sterowniczej
,pomieszczenie dla WC z umywalką oraz halę pomp. W hali pomp umieszczony będzie zestaw
pompowy, wodomierz i stanowisko do prac eksploatacyjnych.
Teren pompowni i zbiorników będzie ogrodzony, przewidziano drogę dojazdową z
miejscami postojowymi i niewielkim placem manewrowym o nawierzchni z kostki betonowej.
Wjazd na teren obiektu poprzez bramę wjazdowa szerokości 4,0 m z furtką o szerokości 0,9 m.
Pompownia wyposażona będzie w monitoring zgodny z systemem obecnie wdrażanym na
terenie Gminy Miękinia. Do projektowanej pompowni doprowadzona będzie energia elektryczna
zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia , wydanymi przez Tauron Rejon Dystrybucji w
Środzie Śląskiej. Planowane zapotrzebowanie energii ok.39 kW .
Przewidziano automatyczną pracę pompowni poprzez stabilizację zadanego ciśnienia na
rurociągu tłocznym , zestaw pompowy zaopatrzony będzie w czujnik obecności wody, stanowiący
zabezpieczenie przed suchobiegiem. Praca pompki chloratora sterowana będzie zależnie od
wskazań wodomierza ,zainstalowanego wewnątrz pompowni. Ponieważ w zbiornikach nie będzie
zaworów pływakowych, dopływ do zbiorników sterowany będzie zależnie od poziomu wody w
zbiornikach poprzez przepustnice z napędem pneumatycznym, umieszczone w kontenerze
pompowni.
4. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE.
Projektowana sieć wodociągowa wykonywana będzie tradycyjnie rozkopem i
bezwykopowo. W zakresie metod bezwykopowych zastosowany będzie przewiert sterowany
horyzontalny pod Rowem RS-4 i pod rowem gminnym (dz.) W wykopie otwartym realizowana
będzie pozostała część projektowanych rurociągów. Łączenie rur zaprojektowano poprzez
zgrzewanie doczołowe, na połączeniach do istniejącego wodociągu łączenie wykonać za pomocą
muf elektroporowych .
Na odcinkach przewidzianych do realizacji metodą bezwykopową montaż rurociągu
polegać będzie do wciąganiu odcinka rurociągu w ruchu powrotnym żerdzi stalowych ( .
Wciągany odcinek powinien być zgrzany w całości i ułożony na powierzchni terenu, w miarę
możliwości w osi trasy przewiertu. Wciąganie rury przewodowej odbywać się będzie z
umocnionego wykopu otwartego, pełniącego rolę komory wylotowej.
W przypadku rozkopu rury układane będą w wykopie otwartym wąsko przestrzennym,
szalowanym przy zastosowaniu systemowej obudowy płytowo-rozporowej zgodnie z PN-B
10736. Rozpoczęcie robót ziemnych należy poprzedzić geodezyjnym wytyczeniem w terenie
trasy projektowanego wodociągu
oraz lokalizacji istniejącego uzbrojenia działając w
porozumieniu z właścicielem napotkanego uzbrojenia.
Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym, a przy zbliżeniach do
istniejącego uzbrojenia ręcznie.
Przy posadowieniu rur wodociągowych należy starannie przygotować podłoże poprzez
wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie podłoża o wymaganej
grubości z dokładnym jego zagęszczeniem. Opuszczanie rur do wykopu może odbywać się
dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur należy sprawdzić ich stan
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń.
Sposób ułożenia rur w wykopie oraz stopień zagęszczenia podsypki i obsypki podano w
części konstrukcyjnej opracowania.
5. ODWODNIENIE WYKOPÓW
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Z analizy warunków gruntowych wynika, że woda gruntowa w wykopach
wystąpi
średnio ok. 1,0 m.p.p.t. W związku z tym przewiduje się odwadnianie powierzchniowe drenażem
poziomym z odpompowaniem ze studni tymczasowych do najbliższego odbiornika.
6. PRÓBA SZCZELNOŚCI PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić badanie szczelności
odcinków przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej . Próby szczelności prowadzić należy
zgodnie z PN-B-10725:1997. Zmontowane odcinki rurociągu należy warstwą 30cm zasypać,
miejsca połączeń i uzbrojenie pozostawić nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociągi
należy napełnić wodą powoli i w miarę możliwości od najniżej położonego odcinka przewodu, w
celu usunięcia powietrza, a po stwierdzeniu całkowitego wypełnienia wodą poddać próbie na
ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 Mpa. Próba szczelności jest pozytywna, jeżeli przez 30min. na
manometrach nie może spaść ciśnienie poniżej ciśnienia próbnego. Po pozytywnej próbie
szczelności , przed oddaniem wodociągu do eksploatacji wykonany rurociąg należy poddać
płukaniu wstępnemu , dezynfekcji ,płukaniu końcowemu i dechloracji.
Płukanie wstępne należy przeprowadzić przy zachowaniu prędkości przepływu w rurociągu nie
mniejszym niż 2,0 m/s. Sposób poboru wody do płukania sieci miejskiej oraz zrzut wód do
kanalizacji miejskiej , określony będzie w projekcie wykonawczym po uzgodnieniu z MPWiK.
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów, a przed oddaniem wodociągu do
użytku należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów wodą chlorową o zawartości czynnego
chloru 30g/m³. Woda chlorowa powinna pozostawać w rurociągu 48 godz. a końcowa ilość
chloru pozostałego nie powinna być mniejsza niż 0,5mg Cl2/ m³.
Wodę po dezynfekcji zachlorowaną wodę przed odprowadzeniem do odbiornika (kanał
deszczowy) należy poddać dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmując 3,5 kg tiosiarczanu na
każdy kilogram chloru pozostałego.
Po 48 godz. przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1
m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka sieci.
Zachlorowaną wodę należy poddać dechloracji za pomocą 10% roztworu pięciowodnego
tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20.
Na związanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g
pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Do poprawnego przeprowadzenia procesu dechloracji należy
przygotować następujące materiały i urządzenia :
- Stanowisko dechloracji, zlokalizowane min.50m od zabudowań
- Zbiornik zarobowy
- Szkło i odczynniki do określenia wolnego chloru w wodzie
- 10% roztwór pięciowodnego tiosiarczanu sodu
Instalację do dechloracji ustawić w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika tj.
istniejącego kanału deszczowego. W czasie napełniania rurociągów wodą z chlorem należy
przygotować roztwór do dechloracji. W tym celu do zbiornika zarobowego wsypać 1kg
tiosiarczanu sodu i dodać 10 l wody. Z chwilą rozpoczęcia zrzutu należy rozpocząć dawkowanie
roztworu.
Po 48 godz. przewody należy poddać intensywnemu płukaniu końcowemu wodą z
prędkością około 1 m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka sieci. Wodę z płukania i
odwodnienia odprowadzać do kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej zgodnie z uzgodnieniem
MPWiK.
7. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH SIECI
Rurociąg Dz225 PEHD ; L=740 m
Rurociągi Dz160 PEHD ; L=930 m
Kanał spustowo - przelewowy Dz250 PVC ; L = 165 m
Przyłącze kanalizacji sanitarnej Dz160 PVC ; L= 70 m
Linie kablowe nn ; L= 860
8. OGÓLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
1) Wszelkie prace związane z budową projektowanej sieci wodociągowej należy prowadzić
przestrzegają postanowień zawartych w dołączonych uzgodnieniach i zgodnie z
przytoczonymi poniżej normami i przepisami :
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-

PN-B 10736 „ Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki
techniczne wykonania”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych – tom II
sanitarne i przemysłowe (Wydawnictwo : Arkady Warszawa, rok.1988 .Wyd.3)
-

instalacje

Aktualne wytyczne MPWiK „ Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i
kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” :

- Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych
2) Trasę projektowanego wodociągu wytyczać powinny uprawnione służby geodezyjne
3) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem obcym należy wytyczyć przebieg napotkanego
uzbrojenia a dalsze prace należy prowadzić pod nadzorem jego użytkownika
4) Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP określonych w
odpowiednich przepisach a w szczególności Rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28.03.72 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz .U .Nr
13/72 oraz BHP transport ręczny Dz. Ust.22/53 poz.89.
5)

Po zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu należy przekazać go protokólarnie
właścicielowi

6) Wykonawca zobowiązany jest przekazać inwestorowi powykonawczy pomiar geodezyjny
wykonanej sieci
9. INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 września 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia
7lipca 1994r. – Prawo Budowlane , wykonawca zobowiązany jest do opracowania dla
przedmiotowej inwestycji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). .

Wrocław czerwiec 2014 r.

Opracował :
mgr inż. Janusz Dynowski
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II. BRANŻA KONSTRUKCYJNA

1. Warunki gruntowo-wodne
W rejonie posadowienia projektowanej pompowni i zbiorników – zgodnie z
przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi – stwierdzono średnio zagęszczone piaski,
(ID=0,50) oraz twardoplastyczne ( Il=0,25) piaski średnie zaginione stanowią dobre podłoże dla
bezpośredniego posadowienia fundamentów.

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,0 i 2,3 m. Jej zwierciadło stabilizuje się na
głębokości 0,95m. Poniżej podano profil otworu badawczego Nr 1 odwierconego w miejscu
projektowanych zbiorników wodociągowych.
2. Roboty ziemne.
Z powierzchni przeznaczonej pod budowę zbiorników oraz komory zasuw należy usunąć
warstwę humusu o grubości 0,6 m.
Zbiorniki wody posadowione będę na rzędnej 113,1 m n.p.m. W tym poziomie zalegają
piaski o ID=0,50. W przypadku wystąpienia wody gruntowej, należy jej zwierciadło obniżyć
minimum do rzędnej 112,8m n.p.m. Odwodnienie prowadzić ze studzienek, do których wodę
doprowadzić drenażem.
Komora zasuw posadowiona zostanie w poziomie rzędnej 111,75 m n.p.m. W poziomie
tym występują zagęszczone (ID=0,50) piaski drobne. Piaski te są nawodnione, zwierciadło wody
jest naporowe. Z uwagi na wodę gruntową, wykop pod komorą zasuw wykonać o ścianach
pionowych, zabezpieczonych obudową wbijaną, np. Z grodzic AZ 10 o długości 4,0m.
Odwodnienie wykopu ze studzienki umieszczonej w jego dnie. Wodę doprowadzić drenażem.
Do zasypania stosować grunty piaszczyste, średnio- lub gruboziarniste. Grunt nasypowy
zagęszczać mechaniczne warstwami o grubości ok. 30cm. Zagęszczenie powinno wynosić min.
Sz=0,97. Na wierzch nasypów nanieść warstwę grubości około 20cm ziemi urodzajnej i obsiać
trawą.
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3. Konstrukcja projektowanych obiektów.
3.1. Zbiornik wody czystej
3.1.1. Opis konstrukcji.
Zbiorniki zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Do wykonania stosować
beton klasy C25/30 o wodoszczelności W6. Stal zbrojeniowa A-IIIN. Ilość zbrojenia przyjęto z
uwagi na nośność oraz zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych rys skurczowych
podczas wiązania betonu oraz w trakcie eksploatacji.
Przerwę roboczą w betonowaniu pomiędzy płytą denną a ścianami wyposażyć w
bentonitowo-kauczukową taśmę uszczelniającą.
Płytę stropową przyjęto grubości 20cm. Jest ona monolitycznie powiązana ze ścianami.
Przejścia rurociągów przez ściany przyjęto typu PS. Uszczelnienia przejść przyjęto
łańcuchami uszczelniającymi, produkowanymi no przez firmę „INTEGRA” Gliwice. Pod płytami
dennymi podkłady grubości 10cm z betonu klasy C8/10 zatartego na gładko oraz izolacja
pozioma z jednej warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej. Izolację zabezpieczyć warstwą
grubości 5cm z betonu C8/10
Na płycie dennej spadki w kierunku studzienki spustowej. Wykonać je z betonu C16/20,
wypalając go na surowo packami stalowymi. Na stropie paroizolacja z jednej warstwy folii
budowlanej, oraz izolacja termiczna grubości 8-13cm ze styropianu FS20. Na styropianie beton
spadowy C12/15, zbrojony przeciwskurczowo prętami ø6 ze stali A-I, oraz izolacja z dwóch
warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej.
Izolacja termiczna ścian od poziomu płyty fundamentowej do wysokości 30cm ponad
poziom terenu, płytami grubości 5cm ze styroduru, a powyżej płytami grubości 5cm ze
styropianu. Od poziomu 0,1m poniżej terenu ocieplenie ścian otynkować masą tynkarską na
siatce w włókna szklanego metodą „Caparoll-system”. Do wysokości 0,3m tynk cokołowy,
powyżej tynk mineralny drobnoziarnisty.
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,5mm.
Właz do zbiornika 80x80x50cm, ocieplony z wypełnieniem przykrycia płytą warstwową.
Właz przystosowany do mocowania na dachu płaskim.
Wszystkie elementy stalowe, tj. Drabiny wewnętrzne, pomosty do obsługi zaworów,
drabiny zewnętrzne oraz barierki wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9. Szczeble drabin
przeciwpoślizgowe z podwójnym rzędem otworów, ze stali nierdzewnej, w standardzie firmy
HMS sp. z o.o. Niepołomice
3.1.2. Wykonanie.
Deskowanie ścian wykonać z elementów inwentaryzowanych, o gładkich powierzchniach
wewnętrznych. Szalunek musi odpowiadać wymiarom, być solidny, szczelny i czysty. Rodzaj
użytych kotwi szalunkowych musi po rozdeskowaniu zapewnić szczelność. Druty ściągające
pozostawione w betonie nie mogą być stosowane.
Podstawowym warunkiem w zbiornikach jest szczelność betonu, która w tym przypadku
powinna odpowiadać szczelności W6. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego
doboru kruszywa, cementu oraz wody zarobowej i receptury mieszanki betonowej. Mieszczanka i
beton powinny być każdorazowo projektowane i badane w laboratorium. Przyrost wytrzymałości
w stosunku do docelowej powinien wynosić:
-po 3 dniach 50% +/- 10%
-po 7 dniach 70% +/- 10%
Przy szybszym przyroście wytrzymałości mogą powstać rysy skurczowe.
Otulina zbrojenia 3cm od lica pręta.
Podczas transportu nie wolno dopuścić do rozwarstwienia się masy betonowej na
poszczególne składniki. Masa betonowa nie powinna być zrzucana z większej wysokości niż
1,0m. Należy unikać przerw w betonowaniu, a w przypadku koniecznym, przerwę zabezpieczyć
taśmą dylatacyjną.
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Poza tym należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem miejsc połączeń i
odpowiednią pielęgnację betonu. Po 24 godzinach od ułożenia, beton intensywnie podlewać i
kontynuować przez okres co najmniej 14 dni przy całkowitym nasyceniu betonu wodą.
Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem zbiornika należy przeprowadzić próby
szczelności zgodnie z normą PN-B-10702:1999. „Wodociągi i kanalizacja, zbiorniki, wymagania i
badania.”
W przypadku negatywnej próby szczelności należy podjąć decyzję co to metody
uszczelnienia i wyboru środka uszczelniającego odpowiednio do rodzaju stwierdzonych
nieszczelności.
3.2. Komora zasuw.
Zaprojektowano ją w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu
C25/30,zbrojonego stalą żebrowaną A-IIIN. Ściany oraz płyta denna grubości 25cm
monolityczne, płyty pokrywowe prefabrykowane o grubości 15cm
Pod płytą denną podkład grubości 10cm z betonu C8/10 zatartego na gładko oraz izolacja
pozioma powłokowa grubości 4mm np. materiałem zbrojonym włóknami szklanymi. Izolację
zabezpieczyć warstwą grubości 5cm z betonu C8/10. Na płycie dennej spadki w kierunku
studzienki do ewentualnego odprowadzenia wody. Wykonać je z betonu C12/15 zatartego na
gładko.
Izolacje przeciwwodne ścian identyczne jak pod płytą denną. Do głębokości 1,0m ściany ocieplić
płytami gr. 5cm ze styroduru.
Na płytach pokrywowych paroizolacja z 1 warstwy papy termozgrzewalnej lub 1 warstwy folii
budowlanej oraz ilolacja termiczna płytami ze styropianu FS 20 z naklejoną 1 warstwą papy.
Następnie wykonać izolację z 1 warstwy papy termozgrzewalnej. Izolację zabezpieczyć betonem
spadkowym C16/20, zbrojonym przeciwskurczowo siatką z prętów 4,5mm w rozstawie co 8cm,
lub włóknami polipropylenowym. Beton spadkowy należy zhybrofobizować stosownym
materiałem np. w standardzie Deiteroil S .
Zejście do komory stopniami złazowymi U-320 poprzez właz ocieplany 80x80x30cm
4. Geotechniczne warunki posadowienia
Warunki gruntowe są złożone z uwagi na wystąpienie wody gruntowej powyżej
projektowanego poziomu posadowienia. Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U.2012.463) kategorię
posadowienia ustala się na drugą z uwagi na złożone warunki gruntowe oraz głębokość wykopu
powyżej 1,2m.
Opracował:
inż. Stanisław Sztuk
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III. BRANŻA DROGOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 zlecenie Inwestora,
 wytyczne Inwestora,
 podkład geodezyjny w skali 1:500,
 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja
1999r.),
 inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,
 uzgodnienia branżowe.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obsługi komunikacyjnej pompowni
wody w m. Wilkszyn, Gmina Miękinia, Powiat Średzki.
3. STAN ISTNIEJĄCY
Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję jest niezagospodarowany.
Droga gminna niepubliczna na działce nr 589 posiada nawierzchnię bitumiczną szer.
3,00-4,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Zgodnie z dokumentacją geologiczną wierzchnią warstwę stanowi humus o miąższości
60-70 cm. Poniżej występują piaski średnie, średniozagęszczone. Zwierciadło wody stabilizuje
się na głębokości ok. 1,0 m p.p.t.
4. OPIS PROJEKTU
W ramach niniejszego projektu przewidziano zjazd z drogi gminnej niepublicznej, drogę
dojazdową wzdłuż projektowanych instalacji długości ok. 60,0m oraz 5 mp do parkowania
prostopadłego dla samochodów osobowych.
Zjazd będzie posiadał szer. 5,0m z promieniami wyokrąglającymi R=5,0m.
Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych pokazano na załączonej planszy
drogowej.
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla powierzchni komunikacyjnych przewiduje się nawierzchnię o następującym układzie
warstw:
Drogi i place wewnętrzne:
- kostka betonowa
gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 3 cm
- kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5
gr. 10 cm
- kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/63
gr. 15 cm
- pospółka
gr. 30 cm
Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥100MPa.
Warstwę kruszywa łamanego należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,03; E2≥140 MPa.
Chodniki:
- kostka betonowa
- miał kamienny 0/5
- pospółka

gr. 6 cm
gr. 3 cm
gr. 20 cm

Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania: Is≥0,98; E2≥80MPa.
Warstwę kruszywa łamanego należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥120 MPa.
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Obramowanie nawierzchni jezdnych stanowi krawężnik bet. 12x25cm. Krawężnik należy
posadawiać na ławie bet. z betonu C12/15 gr. 15 cm.
Obramowanie chodników stanowi obrzeże bet. 6x20 cm na ławie bet. C8/10
gr. 10
cm.
Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z wymogami odpowiednich norm
przedmiotowych.
Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na przekrojach
konstrukcyjnych.
6. ODWODNIENIE
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane są powierzchniowo w teren.
7. ROBOTY ZIEMNE
Drogowe roboty ziemne, po zdjęciu warstwy humusu sprowadzają się do wykonania
częściowego korytowania i wyprofilowania dna koryta.
Dno koryta należy wyprofilować i odpowiednio zagęścić do uzyskania wskaźnika
zagęszczenia Is≥1,0.
W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić
ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

Wrocław, czerwiec 2014 r.

Opracował : mgr inż. Adam Zoga
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IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA Z ELEMENTAMI AKPiA
1.Dane ogólne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej zasilania pompowni
wody w miejscowości Wilkszyn gmina Miękinia.
1.2.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- złącze kablowo-pomiarowe
- zewnętrzne linie zasilające
- wewnętrzne linie zasilające
- szafka sterownicza pompowni
2.Dane techniczne
2.1.Układ zasilania
Pompownia wody będzie zasilana zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nr:
WP/0009582014/O05R05 z dnia 2014-01-23
Zasilanie pompowni będzie się odbywać linią kablową typu YKY 5x16 z szafki kablowej typu
ZK3a po przez wolnostojącą szafkę pomiarową zainstalowaną bezpośrednio przy złączu
kablowym do rozdzielnicy głównej pompowni.
Rozdzielnica główna pompowni będzie zainstalowana w kontenerowej pompowni wody. Z
rozdzielnicy będą zasilane i sterowane wszystkie urządzenia pompowni razem z oświetleniem
terenu.
2.2.Złącza kablowo-pomiarowe
Złącza kablowo-pomiarowe oraz ich zasilanie jest ujęte zgodnie z warunkami przyłączenia w
części wykonywanej przez TAURON.
W opracowaniu wykonawcy jest tylko ujęte zabezpieczenie, typ rozliczeniowego pomiaru i typ
kabla zasilającego pompownię.
2.3. Kablowe linie zasilające i sterownicze
Kablowe linie zasilające i sterownicze będą ułożone w ziemi w piaskowej podsypce na
głębokości 0,7 m. pod jej powierzchnią.
Linia kablowa będzie układana w ziemi na głębokości 0,7 m. pod jej powierzchnią. Kabel należy
układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel należy zasypać
warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu co najmniej
15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości co
najmniej 0,5mm i szerokości nie mniejszej niż 20cm. W przypadku kolizji linii z drogą lub
urządzeniami podziemnymi – kable należy chronić w rurach ochronnych.
Przy układaniu kabli temperatura otoczenia musi być dodatnia., a promień gięcia kabla nie może
być mniejszy od 10 średnic kabla.
Kable układane na słupie linii napowietrznej do złącz kablowo-pomiarowych montowanych na
słupach dla pompowni nr 1 i 2 należy chronić w rurach ochronnych od szafy do głębokości 0,5 m.
pod powierzchnią ziemi.
2.4. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pompowni
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Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pompowni jest dostarczana razem z kontenerową
pompownią wody, instalacjami zasilającymi i sterowniczymi.
W projekcie przewidziano tylko ich zasilanie. Rozdzielnica pompowni będzie ustawiona na
bocznej ścianie konteneru.
2.5. Oświetlenie terenu
Oświetlenie terenu będzie się odbywać za pomocą słupów parkowych oraz opraw
zainstalowanych bezpośrednio na kontenerze pompowni
2.6. Ochrona przed porażeniem
Jako dodatkową ochronę przed porażeniem zastosowano szybkie wyłączenie.
Układ sieci zasilającej do rozliczeniowego pomiaru energii TN-C, a
sieci zalicznikowej TN-S.
2.7. Uzgodnienia terenowe
Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjny są ujęte w oddzielnym opracowaniu razem z częścią
technologiczną.
2.8. Wnioski końcowe
Całość instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i
Warunkami Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Po zakończeniu prac należy wykonać
pomiary ochronne i techniczne montowanych urządzeń.
3. Obliczenia
Dobrane kable i przewody zasilające oraz ich zabezpieczenia spełniają wszystkie warunki
odnośnie dopuszczalnego obciążenia, dopuszczalnych spadków napięcia i szybkiego
wyłączania.
4.Zakres i struktura systemu automatyki
Zakres rozwiązań w zakresie automatyki obejmuje:
•

projekt obwodów AKPiA, na węzłach instalacji technologicznej.

•

Projekt układów telemetrycznych

•

projekt układów sterowania napędami elektrycznych we współpracy z urządzeniami

zasilającymi (elementy rozdzielnic).

Struktura systemu automatyki przedstawiona jest na rysunku w części schematów rozwiniętych.
Głównym składnikiem systemu automatyki jest sterownik PLC firmy HORNER,

będzie on

realizował sterowanie procesem technologicznym według zaimplementowanego algorytmu
sterującego (opracowanie niniejsze nie obejmuje algorytmów sterowania).
Sterownik PLC zrealizowany zostanie w oparciu o procesor HEXT240C115-01, procesor jest
wyposażony w dotykowy panel i porty komunikacje służące do przesyłania danych to systemu
nadrzędnego znajdującego się w bazie ZUK Miękinia. Jako wejścia i wyjścia

sterownika

zastosowano 32-dwu punktowe moduły SMARTSTIX.
Moduły I/O zabudowane zostaną w szafie SZP. Moduły te przeznaczone są do obsługi
opomiarowania i sterowania instalacją technologiczną (np. sterowanie elektrozaworami,
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kompresorami, itp.). Połączenie modułu procesora sterownika PLC z modułami I/O zrealizowane
zostanie za pomocą kabla ze skręconymi parami. Stan procesu technologicznego będzie
wizualizowany za pomocą panela operatorskiego w który wyposażony jest procesor.
Do procesora zostanie podłączony radiomodem który będzie pozwala na przesyłanie danych
pomiędzy systemem nadrzędnym a sterownikiem PLC. Rozwiązanie takie pozwala na ciągłe
archiwizowanie wszystkich stanów urządzeń wykonawczych jak i pomiarowych oraz pozwala na
zdalne informowanie o zaistnieniu sytuacji awaryjnych z wykorzystaniem wiadomości SMS
wysyłanych automatycznie na wskazany telefon alarmowy (GSM).

Opracował:
mgr inż. Leon Krefft
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Kostka betonowa

8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4

3 cm

Ława betonowa z oporem,C12/15 15cm

Kruszywo łamane 0/31,5

10 cm

Pospółka

Kruszywo łamane 0/63

15 cm

Pospółka

30 cm

KrawĊĪnik bet. 12x25x100 cm
Podsypka cem.-piask. 1:3

3 cm

ok. 18 cm
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