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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ośrodka
wsparcia w Iławie przy ul. 1 Maja.

I. Podstawa opracowania.
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:
• Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,
• Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz.
U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych,
• Polskie Normy.

II. Opis techniczny.
2.1. Instalacja wodociągowa.
Normatywny przepływ zimnej wody w instalacji wg PN-B-01706
qs = 1,83 l/s = 6,58 m³/h

Główne przewody poziome oraz piony w pom. wymiennikowni zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych wg. PN/H-74200 typ średni natomiast przewody dla c.w. uż. wraz z
cyrkulacją z rur stal. ocynkowanych (podwójnie ocynkowane) typ ECp wykonane wg instrukcji TW-2. Rurociągi zaizolować termicznie otulinami „Steinorm” zgodnie z tabelą doboru izolacji dla systemu „ISOL-PERFEKT” lub równoważne.
Regulację instalacji cyrkulacyjnej projektuje się za pomocą wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych typ MTCV wersja z automatyczną funkcją dezynfekcyjną – B, opartych na metodzie termicznego równoważenia instalacji. Zawór ten w sposób automatyczny zapewnia utrzymanie stałej temperatury w każdym pionie instalacji niezależnie
od zmieniających się parametrów wody. Regulacja sprowadza się do nastawy żądanej temperatury w układzie cyrkulacji. Po wykonaniu nastawy należy skontrolować rzeczywistą temperaturę za pomocą termometru. Termostatyczny zawór cyrkulacyjny w sposób automatyczny utrzymuje minimalny przepływ w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymaniu żądanej temperatury.
Instalację poza pom. „Wymiennikowni”, wykonać z rur typu PEX z polietylenu typ PN 10 dla
rurociągów zimnej i ciepłej wody. Rury montować w warstwach styropianowych podłóg w
rurze osłonowej „peszel” alternatywnie zaizolować otuliną z pianki PE o grubości min. 6 mm.
Rozprowadzenie instalacji wody ciepłej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe
łączenie przyborów. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako stojące, do których podejścia wykonać przy użyciu specjalnych kształtek montowanych na płytce montażowej.
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Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu
1,5 raza większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego
poszczególnych elementów systemu. Podczas próby szczelności należy również wizualnie
sprawdzić szczelność złącz.
Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawać pod ciśnieniem min 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia
rur w fazie wykonywania prac budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego
usunięcia uszkodzenia.
Przejścia rur przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stalowymi oraz masą
uszczelniającą pęczniejącą ogniochronną np. firmy „HILTI” o odporności ogniowej 30 min.
Średnice i szczegółowe prowadzenie rurociągów pokazano na rysunkach.
Ciepła woda dla budynku przygotowana będzie w węźle cieplnym kompaktowym, 2funkcyjnym dla c.o. i c.w. usytuowanym w pomieszczeniu wymiennikowni współpracujący z
systemem solarnym.
2.2. Zintegrowany system grzewczy - instalacja solarna.
Zaprojektowano kompletną instalację słoneczną np. firmy NIBE-BIAWAR na bazie kolektora płaskiego w układzie harfowym HEVELIUS WUNDER ALS 2512 z zasobnikiem multiwalentnym serii BUZ-500/200.91A lub zestaw równoważny. Instalacja składa się z sześciu
kolektorów słonecznych o sumarycznej powierzchni grzewczej min. 14,4 m². Woda w tym
zasobniku będzie ogrzewana przez kolektory słoneczne. Dla dogrzania wody zaprojektowano włączenie ciepła z wymiennika c.o.
Główne przewody zaprojektowano z rur miedzianych. Wszystkie łączenia wykonywać
za pomocą lutowania twardego. Połączenia gwintowane (rozłączne) zaprojektowano wyłącznie przy podłączaniu urządzeń i kurków wykonać z rur miedzianych.
Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób szczelności na zimno i na
gorąco należy rurociągi zaizolować otuliną ciepłochronną z płaszczem z PVC i blachy
aluminiowej (na dachu).
Zestaw solarny do ogrzewania wody użytkowej składający się z :
Kolektory słoneczne typ HEVELIUS WUNDER ALS 2512
Zasobnik multiwalentny serii BUZ-500/200.91A
Jednodrogowa grupa pompowa
Regulator solarny
Naczynie przeponowe
Odpowietrznik solarny
Separator gazów
Montaż: montaż kolektorów słonecznych na dachu, sprowadzenie instalacji do kotłowni,
montaż grupy pompowej, podłączenie instalacji do dolnej wężownicy zbiornika, podłączenie
zimnej wody do zasobnika, montaż układu mieszającego Materiały instalacyjne: rury miedziane, zawory otuliny, kable itp.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Przewody układać ze spadkiem (wg części rys.) w wykopach na podsypce piaskowej
gr. 15 -20 cm uprzednio zagęszczanej. Wykopy zasypywać gruntem rodzimym bez kamieni i
innych ostrych przedmiotów. Średnica pionu jest większa od średnicy największego podejścia do przyboru sanitarnego (miski ustępowej ) - 0,10 m.
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Przy przejściach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczać stalowymi rurami ochronnymi, a wolną przestrzeń między ściankami rury wypełnić plastycznym materiałem
nie powodujący korozji o odporności ogniowej 30 min.
Pozostałą część instalacji (piony i podejścia do przyborów) należy sprawdzić na szczelność
w czasie swobodnego przepływu wody.
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i kształtek PVC
kielichowych typ HT lub równoważne. W obrębie pomieszczeń do których doprowadzona
została woda, znajdują się podejścia kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzenie ścieków z
przyborów sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne głównym przewodem odpływowym na
zewnątrz budynku. Przybory i urządzenia łączone z kanalizacją sanitarną wyposażyć w indywidualne syfony.
U podstawy każdego pionu na wysokości 0,35 - 0,50 m nad posadzką znajduje się
czyszczak umożliwiający okresowe czyszczenie pionów, natomiast szczyt pionu zakończyć
rurą wywiewną PVC ø160/110mm, wyprowadzoną 0,5 m ponad krawędź dachu.
Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie
szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z pionami.
Rozprowadzenie, średnice i spadki szczegółowo pokazano na rysunkach. Instalację
kanalizacyjną wykonać zgodnie z PN-92/B-01707.
2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja o parametrach czynnika grzewczego (obieg wtórny) max 70o/50oC. Instalację dla grzejników płytowych, wykonać z rur typu PEX do instalacji grzewczych. Rury montować w warstwach styropianowych podłóg w rurze osłonowej „peszel” alternatywnie zaizolować otuliną z pianki PE o grubości min. 6 mm.
Instalację odpowietrzyć zgodnie z normą PN-91/B-02420 za pomocą samoczynnych
odpowietrzników typ EA 122 – AA zamontowanym na każdym pionie.
Zaprojektowano grzejniki płytowe do podłączenia z boku. Grzejniki typu „C” są wyposażone w indywidualne zawory odpowietrzające. W pomieszczeniach sanitariatów zaprojektowano grzejniki łazienkowe „drabinka” typ SAN11 lub równoważne. Na gałązkach zasilających grzejniki zaprojektowano montaż zaworów termostatycznych kątowych Ø 15 mm + głowica termostatyczna natomiast na gałązkach powrotnych zamontować zawory powrotne kątowe ø15mm.
Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawić w pozycji maksymalnego
otwarcia, następnie dobrze wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej.
Całość instalacji C.O. napełnić wodą zmiękczoną spełniającą wymagania PN-93/C04607, co stanowi warunek prawidłowego działania wszystkich zaworów.
Odbiór i wykonanie instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.” oraz dla systemu z rur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” z W-wy „Instalacje z
rur miedzianych” W-wa, wydanie II poprawione luty 1994 r.
2.5. Wytyczne do montażu instalacji z rur PEX
•

w przejściach przez ściany i stropy przewody PEX montować w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicy wewnętrznej większej od średnice zewnętrznej przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i o 1 cm przy
przejściu przez strop;
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•
•
•

•
•
•

przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić kitem trwaleelastycznym odpornym na temperaturę w instalacji, umożliwiając swobodne
przesuwanie się przewodu w tulei;
w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury;
przy wykonywaniu instalacji zastosować kompensację naturalną na załamaniach
oraz odsadzki. Nie wolno pozwolić na pozostawienie odcinka prostego przewodów o dł. 5 m, licząc od punktów stałych bez kompensacji. Jeżeli kompensacja
naturalna nie będzie mogła zostać wykonana, należy zastosować kompensatory
mieszkowe o średnicy przewodu do instalacji według instrukcji producenta;
przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia;
armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji;
armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

2.6. Wymagania izolacji cieplnej przewodów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz. 690 z 2002 r.
wraz z późniejszymi zmianami, izolacja cieplna przewodów w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) powinna spełniać następujące wymagania minimalne dla izolacji o współczynniku 0,035 W/(m*K)1 :
- średnica wewn. do 22 mm
20 mm (grubość izolacji cieplnej)
- średnica wewn. od 22 mm do 35 mm
30 mm (grubość izolacji cieplnej)
- średnica wewn. od 35 mm do 100 mm
równa Ø wewn. rurociągu
- przewody ułożone w podłodze
6 mm (grubość izolacji cieplnej)
2.7. Założenia do obliczeń c.o.
- rodzaj ogrzewania – wodno-pompowe, rozdział dolny,
- temperatura czynnika grzewczego przed wymiennikiem – 130°C,
- temperatura czynnika grzewczego za wymiennikiem – 70/50°C,
- strefa klimatyczna – III (-20°C) wg PN-82/B-02403,
- temperatury pomieszczeń ogrzewanych wg ustaleń z Inwestorem oraz wg normy PN-B03402,
- współczynniki „U” wg PN-EN ISO 6946
2.8. Obliczenie współczynników „U”.
Szczegółowe obliczenie współczynników „U” wykonano za pomocą programu komputerowego „Instal-OZC 4.8” – załącznik nr 1 (szczegółowe obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym).
2.9. Projektowane obciążenie cieplne dla pomieszczeń
Obliczenie projektowane obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń dokonano za pomocą programu komputerowego firmy „Instasoft” typ Instal-OZC , który zgodny
jest z normą PN-EN 12831 „ Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego”.
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2.10. Główne źródło ciepła.
Energia cieplna dostarczana będzie do węzła cieplnego z istniejącej miejskiej sieci
cieplnej.
Parametry czynnika grzewczego:
Sieć cieplna:
- zima: T=130oC / 70oC, pdysp.=0,6MPa
- lato: T=75oC / 40oC , pmax=0,6MPa
Instalacje budynku:
- centralne ogrzewanie – tz / tp= 70oC / 50oC, pmax=0,45MPa
- ciepła woda
- tz / tc= 10oC / 55oC, pmax=0,6MPa
Zapotrzebowanie ciepła:
- centralne ogrzewanie
Qo = 45 kW
- ciepła woda (maksymalnie)
Qcw = 48 kW
Razem
∑ Qc = 93 kW
Wymiennik ciepła:
Dobrano węzeł cieplny dwufunkcyjny z automatyką pogodową o mocy całkowitej min 93kW.
Parametry wymienników ciepła przedstawiono w załącznikach.
Licznik energii ciepła:
Do pomiaru energii cieplnej przewidziano ciepłomierz „Kamstrup Energii” typu Multical 66-C5
ø20 mm współpracujący z ultradźwiękowym przetwornikem przepływu „Ultraflow-3,5”, zamontowany na przewodzie powrotnym przyłącza cieplnego.
Naczynie wzbiorcze - strona instalacji budynku:
Przyjęto naczynie wzbiorcze np. firmy „Reflex” typu NG80 lub równoważne połączone z
przewodem powrotnym instalacji centralnego ogrzewania poprzez złącze samo odcinające
„Reflex” typu SUR lub równoważne.
Zawory bezpieczeństwa:
Dobrano membranowe zawory bezpieczeństwa np. „Sasserath&Co” lub równoważny typu:
- instalacja centralnego ogrzewania - SYR 1915 , 1 ”
, 0,5Mpa
- instalacja ciepłej wody
- SYR 2115 , 1 ”
, 0,6Mpa
Rurociągi w pomieszczeniu wymiennikowni:
- parametry 130oC / 70oC – z rur stalowych czarnych wg PN-H-74219 bez szwu o połączeniach kołnierzowych i spawanych,
- parametry 70oC / 50oC – z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74244 o połączeniach spawanych, kołnierzowych i gwintowanych,
- ciepła woda i cyrkulacja c.w. – rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o połączeniach
gwintowanych.
Armatura w pomieszczeniu wymiennikowni:
- parametry 130oC / 70oC – armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach
spawanych lub kołnierzowych pn=1,6Mpa, ts=200oC,
- parametry 80oC / 60oC – armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach
spawanych, kołnierzowych lub gwintowanych pn=0,6Mpa, ts=120oC.
- ciepła woda – armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach gwintowanych
pn=0,6Mpa, ts=120oC.
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Próby ciśnieniowe:
Instalacje węzła po przeprowadzeniu montażu należy przepłukać wodą i poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-M-34031.
Zabezpieczenia antykorozyjne w pomieszczeniu wymiennikowni:
Rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie.
Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać zgodnie z PN-H-97051. Wszystkie elementy metalowe pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną dla temp. 150oC.
Izolacja termiczna w pomieszczeniu wymiennikowni:
Przewody rurowe w pomieszczeniu węzła cieplnego izolować otulinami izolacyjnymi np.
„Gullfiber” grupy 700 z wełny szklanej lub równoważnej o grubości 60 mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.
Całość robót wykonać zgodnie z PN-B-02421 „Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń”. Przewody oznaczyć kolorami zgodnie z obowiązującymi normami.
2.11. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych:
1. kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: zastosowano w projekcie, decyzja Inwestora.
2. pompa ciepła gruntowa: średnio na 100m rury ułożonej w gruncie uzyskuje się 3 – 5
kW na godzinę.
3. pompa ciepła z wykorzystaniem sondy pionowej: sonda pionowa dostarcza około
50 W na metr bieżący

2.12. Charakterystyka energetyczna budynku.
- Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kW(m2rok)] - szczegółowo wg.
załącznika nr 1
- Właściwości cieplne przegród zewnętrznych- szczegółowo wg. załącznika nr 1
Przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

III. Przyłącza do budynku.
3.1. Przyłącze wodociągowe.
Ze względu na bardzo zły stan istniejącej sieci DN150mm żeliwnej na odcinku od ul.
1 Maja do miejsca włączenia proj. przyłącza (na całej długości istn. odcinka żeliwnego), zaprojektowano wymianę na rurociąg PE100-RC SDR17 ø110mm o L=30,0m. Zaprojektowano
wymianę istn. sieci DN50mm stalowej na rurociąg PE100-RC SDR17 ø 110 mm o L=46,0m
ze względu na montaż hydrantu p.poż. ø80mm. Dla zasilenia bezpośredniego budynku wykonać przyłącze PE(PN10) ø63mm. Na przyłączu zaprojektowano studnię wodomierzową,
szczegółowo wg. rys. nr 13/S.
W celu zabezpieczenia terenu pod względem p.poż. zaprojektowano hydrant żeliwny
nadziemny DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem, wielkość B dla wykopu H = 1500 mm
wg PN-M-74092. Zasuwa odcinająca hydrant powinna znajdować się w odległości co naj-
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mniej 1,0 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym. Hydrant umieszczono na przyłączu przy zachowaniu odległości wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z 2003r., Nr 121 poz. 1139 ze zmianami ). Stosować należy zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem emaliowane lub epoksydowane wewnętrznie. Zasuwy wyposażyć w obudowy ( dla H = 1500 ) i
skrzynki uliczne wg PN - M - 74081.
Wszystkie łączenia urządzeń i trójników PE/PVC i sieci wykonać za pomocą kształtek
POLYRAC lub elektrooporowych alternatywnie za pomocą zgrzewania doczołowego. Przyłącze prowadzić na głębokości przykrycia ziemią h = 1.60 m.
Uzbrojenie przyłącza oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B09700. Na wysokości około 30 – 40 cm nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z PE lub PVC, a bezpośrednio nad przewodem przewód lokalizacyjny.
Rury z PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy żeliwne i stalowe mają zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.
Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić
należy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725, WT-5/94 oraz PN-EN 1452-1. Wszystkie złącza
powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na złączach nie
mogą występować przecieki w postaci kropelek wody i pojawienia się rosy.
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć i
przyłącze czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza się rezygnacji z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporządzeniem RMZ z 04.09.200r.
( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i
na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.
3.2.1. Rurociąg kanalizacji ciśnieniowej
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE (PN7,5)
ø90mm rozpoczyna się pompownią ścieków na działce nr 12-136/29. Zbiornik pompowni
wykonać z betonu klasy B45 o średnicy 1,5m. Wytyczne dot. budowy i wyposażenia pompowni zamieszono w dalszej części opracowania. Włączenie do istniejącej sieci sanitarnej
wykonać do istniejącej studni na dz. nr 12-135 (wł. Gmina Miejska Iławy) o rzędnych
114,48/111,43 na rzędnej wlotu 111,60.
Głębokość ułożenia zaprojektowano przeważnie na poziomie 1.40 m od dna rury do poziomu
terenu.
Rury z PE/PVC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy stalowe mają zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne. Wszystkie elementy z żeliwa
posiadają zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.
Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu kanalizacji tłocznej przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 oraz PN-EN 1452-1. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na złączach nie
mogą się pojawiać przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania się rosy.
3.2.2. Rurociąg kanalizacji ciśnieniowej
Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur litych PVC o ∅ 0.20 m klasy „S” łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. Studzienki wykonać jako betonowe z włazami żeliwnymi typu ciężkiego. Zaprojektowane rury nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego,
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natomiast wszystkie elementy z betonu (studzienki) dwukrotnie zagruntować roztworem do
gruntowania, jeżeli specyfikacja producenta wymaga takiej procedury.
Przy wykonywaniu przyłączy należy przestrzegać następujących zasad:
−
−
−
−
−
−
−
−

trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie ,
minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m ,
długość przykanalika nie powinna przekraczać 36 m,
włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej,
spadki przykanalików powinny wynosić min. i = 0,4%,
kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max 90°,
włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać
tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max 100,0 cm.

3.2.2. Wyposażenie pompowni obejmuje
1. Pompy kompletne z wirnikiem półotwartym produkcji np. Flyg, typ N lub F lub równoważne
o wydajności min. 4 l/s, przy podnoszeniu min. 6,0m oraz maksymalnej mocy do 1,3 kW.
2. Zbiornik wykonany z betonu klasy B45 o średnicy wewn. 1,5 m.
Prace montażowe ziemne należy wykonać metodą studniarską.
Wysokość całkowita zbiornika min. 5,0m.
Otwory wlotowe, wylotowe, kablowe, wentylacyjne wykonać na budowie.
Wyposażenie zbiornika:
- podest obsługowy - stal kwasoodporna
- drabinka złazowa - stal kwasoodporna
- poręcz – stal kwasoodporna
- kominki wentylacyjne – PCV
- skosy antysedymentacyjne
- właz wejściowy kopertowy o otworze min. 0,6x0,8 m - stal kwasoodporna
- prowadnice - stal kwasoodporna
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal kwasoodporna
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze
stali kwasoodpornej szt. 5 (obsługa z poziomu terenu)
- obieg płuczący stal kwasoodporna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali
kwasoodpornej szt. 1 (obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - żeliwo
- przewody tłoczne DN 80mm - stal kwasoodporna
- elementy złączne - stal kwasoodporna
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.
3. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a) Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony
min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR
- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania,
awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy
pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni
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(Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy
w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)
wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

-

b) Urządzenia elektryczne:
- moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE posiadający co najmniej wyposażenie
i możliwości wymienione w podpunkcie 4)
- panel dotykowy serwisowy (kolorowy) LCD
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz
- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C
- przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy
- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A
- wyłącznik główny sieć-agregat 60A
- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym klasy B10
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej
- stycznik dla każdej pompy
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej
- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego
- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
- hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu pompowni
- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O
wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze
stali kwasoodpornej
- dla mocy ≥ 5,5kW - rozruch soft-start;
- antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 – z montażem na obudowie szafy sterowniczej)
- Oświetlenie wewnętrzne szafy
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z
przekaźników pomocniczych):
•
-

Wejścia (24VDC):
tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika
silnikowego
awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika
silnikowego
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kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni
kontrola pływaka suchobiegu
kontrola pływaka alarmowego – przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
• wejścia analogowe (4…20mA):
- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
- sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)
• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):
- załączanie pompy nr 1
- załączenie pompy nr 2
- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni
- załączenie rewersyjne pompy nr 1
- załączenie rewersyjne pompy nr 2
- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej
-

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:
- naprzemienną pracę pomp
- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu
o sygnał z dwóch pływaków
4. Wytyczne
odnośnie
wyposażenia
i
możliwości
modułu
telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :
a) Wyposażenie:
− sterownik pracy pompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę
danych
− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi
− 16 wejść binarnych
− 12 wyjść binarnych
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy
− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia
przekładników prądowych
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza
− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa
− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
− wejścia licznikowe
− kontrolki:
− zasilania sterownika
− poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody
− poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:
§ nie zalogowany
§ zalogowany
− poprawności zalogowania do sieci GPRS:
§ logowanie do sieci GPRS
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

§ poprawnie zalogowany do sieci GPRS
§ brak lub zablokowana karta SIM
aktywności portu szeregowego sterownika
stopień ochrony IP40
temperatura pracy: -20o C...50o C
wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji
moduł GSM/GPRS/EDGE
napięcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnątrz sterownika

b) Możliwości:
− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych)
modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie
− sterowanie pracą obiektu – pompowni lokalne na podstawie sygnału
z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy równoległej)
− sterowanie pracą obiektu – pompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej
− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie pompowni:
1. brak karty SIM
2. poprawność PIN karty SIM
3. błędny PIN karty SIM
4. zalogowanie do sieci GSM
5. zalogowanie do sieci GPRS
6. wejścia i wyjścia sterownika
7. aktualny poziom ścieków w zbiorniku
8. nastawiony poziom załączenia pomp
9. nastawiony poziom wyłączenia pomp
10. nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy
11. liczba załączeń każdej z pomp
12. liczba godzin pracy każdej z pomp
13. prąd pobierany przez pompy
14. poziom sygnału GSM wyrażony w procentach
− zmiana podstawowych parametrów pracy pompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
1. poziomu załączenia pomp
2. poziomu wyłączenia pomp
3. poziomu dołączenia drugiej pompy
4. zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej
5. zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego
− prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:
1. każdej z pomp
2. zasilania
3. wystąpieniu poziomu suchobiegu
4. wystąpieniu poziomu przelewu
5. błędnym podłączeniu pływaków
6. sondy hydrostatycznej
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7. włamaniu
− naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia
− automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji
− blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy –
redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia
− zliczanie czasu pracy każdej z pomp
− zliczanie liczby załączeń każdej z pomp
− pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
1. pobieranej mocy
2. zużytej energii
3. napięcia na poszczególnych fazach
− możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej
Szafa ma posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz raport z badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca pompowni ścieków wraz z szafami sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu
monitoringu.
Sieciowa pompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym ma być objęta rozbudową
istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych
GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Iławskich Wodociągach Sp. z o.o. Oprogramowanie nowej pompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem
monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowej pompowni
ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora miejskich sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega,
że
istniejący
i
funkcjonujący
system
sterowania
i
monitoringu
w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów
sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów wodno-ściekowych.

3.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej.
Przyłącze kanalizacyjne będzie odbierać wody
wnętrznych zaprojektowanych z polbruku.

opadowe z parkingów i dróg we-

Odbiornikiem wód deszczowych, zgodnie z wydanymi W.T., jest studnia o rzędnych
112,82/112,02. Przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać z rur litych PVC ø200mm SN8
łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.
Zaprojektowane rury nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy z betonu (studzienki) dwukrotnie zagruntować roztworem do gruntowania.
Zaprojektowano studzienki betonowe ø1200mm jako osadowe (Hosadnika 0,50m) z włazami żeliwnymi typu ciężkiego.
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Do odbioru wód deszczowych z powierzchni parkingu zaprojektowano wpust deszczowy uliczny z osadnikiem piasku o Hmin=1,0m. Połączenie ze studzienkami zaprojektowano rurami litymi PVC Ø 0,20 m.
Rurociąg układać zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z PVC i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez
COBR W-wa.

IV. Wykopy pod przyłącza.
Odcinek sieci wodociągowej od ul. 1 Maja do zaprojektowanego hydrantu p.poż. wykonać metodą bez naruszania nawierzchni drogi gruntowej za pomocą przewiertem sterowanego. Przełączenia istniejących przyłączy z bud. nr 4, 4A, 4E i 4F zaprojektowano jako
wykopy otwarte (ze względu na włączenie obejmy z nawiertką). Pozostałe odcinki przyłączy
wraz z armaturą i studniami wykonać jako wykopy otwarte.
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte
uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odkładem urobku. Należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych
lub pojazdów. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,6m. od krawędzi wykopu.
Podłoże powinno być podłużnie wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną
czwartą swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na
przynależnych profilach. Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20cm.
Zasyp kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
I etap – wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wyłączeniem odcinków na
złączach,
II etap – po próbie szczelności złącz rur należy wykonać warstwę ochronną w miejscach złączy,
III etap – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem
i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej
10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na
rury. Pod drogą wewn. oraz placem manewrowym wykopy zasypać gruntem zagęszczalnym
o wskaźnik. zagęszczenia Is=0,97 i o współczynniku filtracji K >= 8 m/d
Podczas wykonywania robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na
przestrzeganie przepisów BHP. Wykopy o głębokości powyżej 1,2 m należy umacniać
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-8836 - 02 lub szalunkami stalowymi z nożami
tnącymi. Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II oraz Instrukcjami projektowania i montażu rur z
PVC i PE.
UWAGA:
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- przy wykonywaniu przyłączy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu
i przestrzegać zaleceń ustalonych w uzgodnieniach z właścicielami urządzeń podziemnych ( uzgodnienia patrz mapa i załączniki),
- na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

V. Uwagi końcowe.
•
•
•
•

•
•

•

•

Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (przed zasypaniem przyłączy).
Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia pod
ziemnego i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót.
Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej, istniejącego drzewostanu oraz systemu korzeniowego
Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r. poz. 690 wraz z późn. zmianami).
Podłączenie urządzeń wykonać ściśle wg DTR producentów.
Instalacje wykonane za pomocą przewodów metalowych a także metalową armaturę
oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.
Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych producentów
zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 120 poz. 1133). Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant oświadcza,
możliwe jest przyjęcie innych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane pod warunkiem, iż zastosowane materiały i urządzenia będą miały parametry takie jak przyjęte
w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczególności muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), określającą zasady
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

