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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A-I. CZĘŚĆ OPISOWA
1.0. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 INWESTOR:
1.2 INWESTYCJA:
1.3. OBIEKTY:
1.4. ADRES:

GMINA ŚWIDNICA
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
dla miejscowości Drzonów .
OBIEKTY STACJI UZDATNIANIA WODY, budowa nowego zbiornika,
remont budynku SUW,
rozbudowa i przebudowa instalacji technologicznej.
DZIAŁKA nr ewidencyjny 67/4 obręb 0002 Drzonów
jednostka ewidencyjna 080907_2 Świdnica
gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
2.1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW)
dla miejscowości Drzonów, polegający przede wszystkim na budowie nowego zbiornika wody czystej
oraz budowie i przebudowie instalacji technologicznych oraz budowa i odtworzenia utwardzeń i
nawierzchni na terenie istniejącego ujęcia wody ze zbiornikiem retencyjnym, na działce nr 67/4.
Właścicielem działki jest Gmina Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, ujęciem zarządza
Zakład Usług Komunalnych ul. Długa 25, 66-008 Świdnica.
2.2.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowę nowego zbiornika wody czystej oraz budowę i
przebudowę wszystkich niezbędnych instalacji i obiektów w procesie uzdatniania wody. W chwili
obecnej woda ujmowana z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Świdnicy podawana jest do sieci z
uzdatnianiem równoległym na dwóch filtrach pospiesznych Ø1400mm (odżelazianie i odmanganianie)
oraz na szeregu filtrów automatycznych Ø36" (920mm-2kpl.) i Ø16" (460mm-5kpl.) (odmanganianie i
odżelazianie). Jednak w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości manganu i żelaza
niezbędna jest korekta, przebudowa systemu uzdatniania. Pozostałe wskaźniki na dzień sporządzania
dokumentacji nie przekraczają wartości dopuszczalnych. W celu osiągnięcia parametrów wody
uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 Dz.U. 2017 poz. 2294 projektuje
się zastosowanie dwustopniowej technologii uzdatniania wody o wydajności nominalnej Q=14 m3/h w
zakresie uzdatniania i maksymalnej 36 m3/h w zakresie tłoczenia.
Projektuje się zastosowanie następującego układu technologicznego:
• ujęcie wody istniejące - tłoczenie wody ze studni bezpośrednio na aerator i filtry I-go o
• aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym,
• filtracja I-go stopnia – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym,
• retencja wody wstępnie uzdatnionej w istniejącym zbiorniku retencyjnym - 50m3,
• pompownia II-go stopnia ze zbiornika na filtry II-goo z głowicami automatycznymi
• filtracja II-go stopnia – odmanganianie i odżelazienie na złożu Greensand
• retencja wody uzdatnionej w projektowanym zbiorniku retencyjnym - poj. użyt. 200m3
• pompownia sieciowa ze projektowanego zbiornika do sieci
W ramach przedsięwzięcia planuje się, poza budową zbiornika wody czystej, remot stacji
uzdatniania oraz instalacji ujęcia wód podziemnych, uwzględniając istniejące odprowadzenie ścieków i
wód popłucznych. Popłuczyny z okresowego płukania filtrów przed odprowadzeniem do odbiornika
będą kierowane do odstojnika, gdzie w procesie sedymentacji nastąpi redukcja zawiesin żelaza. Wody
popłuczne po oczyszczeniu w odstojniku popłuczyn zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji. W
budynku zostaną wykorzystane istniejące szafy sterownicze i część urządzeń.
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3.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.

USYTUOWANIE TERENU i PODZIAŁ GEODEZYJNY
Stacja uzdatniania wody znajduje się na działce 67/4 leżącej w centralnej części Drzonowa, gmina
Świdnica, powiat Zielona Góra. Na działce znajduje się ujęcie wody dla czterech wsi: Drzonów,
Buchałów, Orzewo oraz Radomia. Teren Stacji Uzdatniania Wody ogrodzony jest płotem z siatki, z
bramą i furtką zamykanymi na kłódkę. Wygrodzony obszar spełnia wymogi ochrony bezpośredniej
ujęcia i utrzymany jest jako zieleń niska - trawnik, bez możliwości dostępu osób trzecich.
Wjazd na teren nieruchomości z drogi wojewódzkiej. Działka graniczy: od północy z działką nr
374 - droga, od południa z działką nr 67/6 - droga, od wschodu z działką nr 67/5 -droga, od zachodu z
działką nr 68/5. Istniejące obiekty na terenie działki: istniejący zbiornik wody czystej, budynek stacji
uzdatniania wody, podziemny zbiornik wód popłucznych o pojemności do 12m3, ujęcie wód
gruntowych dwoma studniami wierconymi nowej i dotychczas użytkowanej w którym zamontowana
jest pompa głębinowa.
3.2.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejącą dokumentację geologiczną
w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów
budowlanych dla projektowanych obiektów. Warunki gruntowo-wodne zostały ocenione w oparciu o
dokumentacje hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla
wodociągu wiejskiego w Drzonowie AEGA ze Świdnicy oraz wyniki badań hydrogeologicznych otworu
nr 2 wykonane przez Zakład studniarski Zbigniew Raszewski z Kożuchowa w 2018 roku. Wyniki badań
przedstawiono w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód
podziemnych na ujęciu w Drzonowie.
Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 43 m p.p.t. Stwierdzono obecność
utworów plejstoceńskich. Od powierzchni terenu występują nasypy niekontrolowane o miąższości do
0,5m. Następnie do głębokości 3,5 m p.p.t. wystąpiły plejstoceńskie gliny zwałowe, a do głębokości
10,5 m pyły. Poniżej stwierdzono występowanie plejstoceńskich wodnolodowcowych piasków
drobnoziarnistych o barwie ciemnożółtej. Spąg piasków wystąpił na głębokości 19,0 m p.p.t. Skład
mineralogiczny tych utworów prezentuje się następująco: 90% średnio obtoczonych ziaren kwarcu
oraz 10 % skaleni i minerałów ciemnych. Poniżej osadów piaszczystych do głębokości 22,5 m p.p.t.
wystąpiła warstwa jasnobrązowych pyłów przewarstwionych piaskami pylastymi. Głębiej do głębokości
28,5 m p.p.t. wystąpiły ponownie jasnożółte piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami pyłów, których
skład petrograficzny wygląda następująco: 85% ziaren kwarcu, 15% skaleni i niewielkiej domieszki
minerałów ciemnych. Poniżej piasków wystąpiły pyły piaszczyste jasnobrązowe o miąższości 3,5 m.
Następnie, stwierdzono występowanie wodnolodowcowych piasków gruboziarnistych o barwie
jasnożółtoszary, których skład petrograficzny wygląda następująco: około 90% ziaren kwarcu, 10%
skaleni i niewielkiej domieszki minerałów ciemnych. Spąg piasków wystąpił na głębokości 41 m p.p.t.
Do końcowej głębokości wiercenia (43 m p.p.t.) wystąpiły ponownie gliny zwałowe o składzie gliny
piaszczystej ze żwirem, szarobrązowe. Średnie współczynniki filtracji wynoszą: obliczone z
pompowania: k=5,1-10-4 m/s, obliczone z analiz granulometrycznych: k = 2,92-10-4 m/s
Podłoże nośne pod serią gleby stanowią gliny zwałowe IL=0,25. Udokumentowane warunki
gruntowo-wodne pozwalają na bezpośrednie posadowienie ław i stóp fundamentowych. Pod ławami
stosować posypki z pospółki o grubości min 30cm. Na podstawie w/w dokumentacji geologicznych
określono warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych, dla
projektowanego budynku należy stwierdzić, że przedmiotowy teren charakteryzuje się prostymi
warunkami geologicznymi (I kategoria geotechniczna), korzystny układ warstw, parametry i warunki
geotechniczne traktuje się jako proste – do projektowania przyjęto: I kategorię geotechniczną.
3.3.

POWIERZCHNIA i UKSZTAŁTOWANIE
Projekt nawiązuje do istniejącego terenu - nie zmienia dotychczasowego ukształtowania.
Zieleń istniejąca; na działce w większości dominuje nawierzchnia gruntowa: trawiasta, nieutwardzona z
utwardzonymi dojściami do obiektów, od strony południowej istniejące drzewa-drzewa i krzewy w
wieku powyżej 10 lat nie kolidują z rozbudową.
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3.4.

ZABUDOWA i UZBROJENIE TERENU
Obecnie na działce 67/4 leżącej w centralnej części Drzonowa, gmina Świdnica, powiat Zielona
Góra znajduje się:
- ujęcie wody składające sie z dwóch studni ( studnia oznaczona jako nr [1] z 1992 roku oraz nowa nr [2]
z 2018 roku) zapewniające wodę dla czterech wsi: Drzonów, Buchałów, Orzewo oraz Radomia.
- budynek stacji uzdatniania wody [3] z instalacją technologiczną i infrastrukturą
- zbiornik retencyjny wody czystej o poj. 60m3 oraz nieczynny zbiornik popłuczyn o poj. ok 12m3.
Ujęcie znajduje się w centrum miejscowości, teren dookoła ujęcia jest zagospodarowany niską
zabudową jedno i wielorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi. W odległości około 150 m na
południe znajdują się obszary użytkowane rolniczo. Około 70 m na północny-wschód od badanej działki
znajduje się Lubuskie Muzeum Wojskowe.
Teren jest ogrodzony, częściowo utwardzony oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę
techniczną. Ujęcie posiada ważne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych z ujęcia w Drzonowie dla potrzeb wodociągowych w/w wsi, tj. na pokrycie
zapotrzebowania dla mieszkańców oraz zakładów przemysłowych i usługowych znajdujących się w ich
granicach administracyjnych, na podlewanie terenów zielonych oraz na potrzeby własne wodociągu.
Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kategorii B. Zasoby te zostały
zatwierdzone decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 08 września 1993 r., znak: OS-gg-7525/10/93.
Rzędne terenu działek w obrębie inwestycji wynoszą od 89,40m n.p.m. przy bramie do 89,60m n.p.m.
przy ogrodzeniu, nasyp nad zbiornik do wysokości 92,10m n.p.m. Poza instalacjami wody, teren
uzbrojony jest w energię elektryczną. Dojazd i dojście z utwardzonej drogi wojewódzkiej.
Układ komunikacyjny - działka przeznaczona pod lokalizację inwestycji, obiektów SUW posiada
wewnętrzny układ komunikacyjny, od bramy na północy działki w stronę południa znajduje się dojazd
do studni głębinowych o nawierzchni betonowej. Piesze ciągi komunikacyjne oraz dojścia wykonane są
z płytek betonowych. Wjazd na posesję z drogi wojewódzkiej o nawierzchni tłuczniowej i betonowej.
Uzbrojenie terenu - w części wjazdowej znajduje się wodociąg wody czystej, nieczynny odcinek
wodociągu ze zbiornikiem wyrównawczym i linia kablowa zasilania energetycznego nn. Na wprost
bramy ujęcie wody – obudowy studni z rurociągami wody surowej, z prawej strony ujęcia - stalowy
ocieplony zbiornik retencyjny obsypany gruntem. Odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio na
teren przyległy. Sieć hydrantowa - w sąsiedztwie terenu inwestycji znajduje się sieć wodociągowa,
spełniająca obecnie wymogi sieci hydrantowej.

3.5.

OCENA TECHNICZNA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I INSTALACJI
Teren ujęcia jest płaski, pokryty roślinnością niską, trawiastą, pojedynczymi drzewami i
ogrodzony płotem z siatki, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Obecnie ujęcie składa się
z czterech obiektów: dwóch studni wierconych: NR1 oznaczona w PZT jako obiekt [1] i NR2 oznaczona
jako obiekt [2], zbiornika z tworzyw sztucznych retencyjno-wyrównawczego oznaczonego jako obiekt
[4], nieczynnego zbiornika betonowego odstojnika [5] oraz budynku SUW oznaczonego jako [3].
Obecnie woda ujmowana ze studni [1] i tłoczona jest za pomocą pompy głębinowej przez filtry do
zbiornika wyrównawczego [4] o pojemności 60 m3 zlokalizowanego w sąsiedztwie budynku SUW. Ze
zbiornika jest grawitacyjnie doprowadzana do zestawu hydroforowego w budynku SUW i tłoczona do
sieci wodociągowej oraz do poszczególnych punktów odbioru. Lokalizacja obiektów na rysunku PZT.
W istniejącej studni otworze nr [1], podczas jego wykonywania w 1992 roku napięte zwierciadło
wody nawiercono na głębokości 31,5 m p.p.t., a następnie ustabilizowało się na głębokości 15,3 m p.p.t.
Podczas robót geologicznych poziom zwierciadła wody w otworze nr [2] (nowo wykonanym)
ustabilizowało się na głębokości 15,02 m p.p.t. Biorąc pod uwagę sezonowe wahania zwierciadła wody
różnica 10 cm na przestrzeni 26 lat jest praktycznie pomijalna.
[1] Studnia nr 1 – stan techniczny dobry, parametry: całkowita głębokość studni Hc = 31,5 m; wyd.
eksploatacyjna Qe = 11 m3/h; Poziom statyczny zw.wody 15,30 m p.p.t.; Depresja eksplotacji 1,0 m
Obudowa studni – konstrukcja żelbetowa o wysokości wewnętrznej 2,60 m, przykryta płytą betonową z
włazem żeliwnym DN600 mm zamykanym na kłódkę. Na płycie zamontowany kominek wentylacyjny o
średnicy DN110 mm.
Projekt: SUW Drzonów
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Otwór studzienny – jedna kolumna rur DN200 mm posadowiona na głębokości 31,5 m p.p.t. Brak
danych o filtrze studziennym. Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN 80 (zewn. 88,9 mm) z
następującą armaturą zainstalowaną w obudowie studni: zasuwa odcinająca, wodomierz śrubowy MZ80 prod. PoWoGaz.
Pobór wody ze studni nr 1 za pomocą pompy głębinowej typu SF6R13-18/1 produkcji Ebara
zainstalowanej na głębokości 20 m p.p.t. Dobrana pompa spełnia warunki pracy studni, jej wydajność
nie przekracza wydajności eksploatacyjnej studni. Maksymalna katalogowa wydajność pompy wynosi
Qmax= 18 m3/h, maksymalna wydajność eksploatacyjna to około 12 m3/h. Sterowanie pracą pompy –
automatyczne, wyłącznikiem pływakowym, w zależności od poziomu wody w zbiorniku
wyrównawczym.
Zmiany fizykochemiczne wody zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Wskaźnik
Odczyn pH
Zasadowość
mval/l
Żelazo og. mg/l Fe
Chlorki mg/l Cl
Amoniak mg/l
Azotyny mg/l
Azotany mg/l
Sucha pozost. mg/l
Mangan mg/l Mn
Siarczany mg/l
Wapń mg/l Ca
Miedź mg/l Cu
Magnez mg/l Mg
Cynk mg/l Zn
Nikiel mg/l Ni
Kadm mg/l Cd
Ołów mg/l Pb
Miano Coli

Wynik badania z
dnia 17/12/1992
6,8
5,3

Wynik badania z
dnia 11/01/2018
7,5
4,7

0,41
35
0,85
0,001
0,1
513
0,26
30
99
0,012

0,996
28
0,42
<0,007
0,46
556
0,298
226
111,4
0,313

17
0,046
0,0
0,0
0,0
100

14,6
<0,05
<0,007
<0,4
0,0082
0

[2] Studnia nr 2 odwiert wykonany został w 2018 r. jako studnia rezerwowa. Obecnie nie
eksploatowana, po planowanym wykonaniu obudowy, docelowo studnia podstawowa eksploatowana
naprzemiennie. Parametry: Całkowita głębokość studni Hc = 43 m; Wydajność eksploatacyjna Qe = 31
m3/h; Poziom statyczny zwierciadła wody 15,3 m p.p.t.; Depresja eksploatacyjna 1,22 m; Zasięg leja
depresji R = 82,6 m. Eksploatacja naprzemiennie ze studnią [1]. Obudowa studni z tworzyw sztucznych
na płycie betonowej zamykana na kłódkę. Otwór studzienny- jedna kolumna filtrowa PCV 280 mm do
powierzchni terenu. Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN 80 z następującą armaturą: zasuwa
odcinająca, kurek spustowy ½”, wodomierz śrubowy MZ-80 prod. PoWoGaz. Pobór wody ze studni nr 2
planowany za pomocą pompy głębinowej typu np. GBC 3.03.1.1 produkcji Hydro-Vacuum
zainstalowanej na głębokości 20-25 m p.p.t. Dobrana pompa spełni warunki pracy studni, jej wydajność
nie powinna przekraczać wydajności eksploatacyjnej studni. Maksymalna katalogowa wydajność
pompy wynosi Qmax= 31 m3/h, planowana maksymalna wydajność eksploatacyjna to około 15 m3/h.
Sterowanie pracą pompy – automatyczne, wyłącznikiem pływakowym, w zależności od poziomu wody
w zbiorniku wyrównawczym.
[3] Budynek SUW - parterowy, bez podpiwniczenia, zagłębiony około 0,6m poniżej poziomu terenu, o
układzie konstrukcyjnym podłużnym. Wykonawstwo tradycyjne, budynek murowany z trzpieniami
żelbetowymi, ściany warstwowe z bloczków gazobetonowych i cegły ceramicznej, trzpienie i wieńce
żelbetowe, ocieplone styropianem grubości 10cm. Strop z płyt prefabrykowanych kanałowych. Izolacja
dachu z wełny mineralnej, pokrycie z papy asfaltowej, na dachu wentylatory wyciągowe. Od frontu
zadaszenie zejścia o konstrukcji stalowej pokryte blachą trapezową powlekaną.
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Budynek wyposażony w instalacje i urządzenia uzdatniania wody: 5 filtrów ciśnieniowych o wymiarach
16"H65" ze złożem BIRM (średnica Ø400mm, do demontażu), 2 filtrów ciśnieniowych o wymiarach
36"H72" ze złożem BIRM (średnica Ø920mm, do regeneracji i wymiany złoża, wymagana rozbudowa o 1
szt.), 2 filtrów ciśnieniowych o średnicy Ø1400mm ze złożem EKOFILTR M-2 oraz DEFEMAN, zbiornika
hydroforowego o pojemności 6,3m3 (średnica Ø1800mm do demontażu), zestawu
hydroforowego,
przewodów wody czystej surowej i uzdatnionej z rur stalowych PEHD i PVCU, układu sprężonego
powietrza, układu zasilania elektroenergetycznego, kontroli wydajności systemu wodociągowego stan urządzeń do ponownego wbudowania - dobry.
Demontażowi podlegają wszystkie urządzenia, rurociągi i armatura SUW, do ponownego
wbudowania przeznaczono: dwa filtry 36"H72" po wymianie złoża (wg pkt 6.2.8), sprężarkę oraz
zestaw hydroforowy. Demontaż prowadzić etapami, tak aby zapewnić dostawy wody do sieci
gminnej, przy czym muszą być zachowane parametry wody w zakresie wymagań
bakteriologicznych.
[4] Zbiornik retencyjno-wyrównawczy stan techniczny b.dobry; zbiornik wykonany w 2014 roku.
Obecnie magazynowanie i rozprowadzanie wody odbywa się poprzez zbiornik wyrównawczy o
pojemności 60m3, wyprodukowany przez firmę OLTRANS P.P.H.U. w Spalicach.
Zbiornik posiada konieczne uzgodnienia i wymagane przepisami atesty / aprobaty i dopuszczenia,
wyposażony w typowe przykrycie i zamknięcia. Zbiornik wykonany jest z żywicy poliestrowej zbrojony
matą szklaną. Z zewnątrz pomalowany fabrycznie farbą zabezpieczającą. Korpus zbiornika stanowi
poziomy walczak usztywniony pierścieniami, o średnicy nominalnej 3000mm i długości całkowitej
L=9,5m. W „dennicach" zbiornika zamontowane są króćce eksploatacyjne: Dn100-napełnianie
zbiornika, Dn160 - opróżnianie zbiornika / spust, Dn160 - przelew. Górna część zbiornika wyposażona
we właz rewizyjno - ewakuacyjny Dn600 oraz króciec odpowietrzający DnI00mm.
Zbiornik o pojemności max 60m3 posiada zdolność magazynowania około 50 m3 wody, zbiornik
przeznaczony jest do magazynowania wody pitnej przeznaczonej do wyrównywania deficytów wody w
przypadku zwiększonego jej rozbioru, przekraczającego wydajność studni głębinowej. Jednocześnie
zmagazynowany zapas wody może być wykorzystywany do celów przeciwpożarowych.
Obecnie zapotrzebowanie na wodę w okresie lata przekracza wydajność ujęcia - konieczna jest
rozbudowa pojemności retencyjnej SUW do min 200m3. Istniejący zbiornik zostanie wykorzystany jako
zbiornik pośredni. W ramach remontu zostaną wykorzystane nowe rurociągi technologiczne między
obiektowe związane ze zbiornikami magazynowymi wody uzdatnionej: rurociąg ciśnieniowy
doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku technologicznego do zbiornika wody czystej, wykonany z
rur PE100 SDR PN16 Ø110mm wraz z armaturą; rurociąg ssawny doprowadzający wodę ze zbiornika
wody czystej do zestawu hydroforowego w budynku technologicznym SUW, wykonany z rur PE100
SDR11 PN16 Ø160mm wraz z armaturą, rurociągi przelewowy i spustowy odprowadzające wodę ze
zbiornika wody czystej do zbiornika popłuczyn, wykonane z rur PE100 SDR11 PN16 Ø160mm. Stan
techniczny bardzo dobry.
[5] Zbiornik betonowy osadnik popłuczyn nieczynny wykorzystywany przed budową odprowadzenia
popłuczyn do kanalizacji, stan techniczny dobry. Posiada czynne odprowadzenie DN150mm do
wykorzystania. Obudowa zbiornika betonowa 2 x średnica wewnętrzna 1500 mm i wysokości
wewnętrznej 3,3m, zamknięte płytą betonową o grubości 0,15m włazem metalowym DN600 mm
zamykanym na kłódkę. Stan techniczny dostateczny do remontu.
[instalacje technologiczne] – rurociągi wewnętrzne SUW do demontażu, pozostałe rurociągi na
terenie SUW wody surowej i czystej stan techniczny dobry do dalszego wykorzystania po niezbędnej
przebudowie, zasilanie energetyczne w stanie dobrym układ sterowania do wykorzystania.
[STREFY OCHRONNE UJĘCIA] - Teren ujęcia wody (w tym studnie) jest ogrodzony płotem i
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Obudowa istniejącej studni jest szczelna i
wyniesiona 1,5m p.p.t co w pełni zabezpiecza ujęcie wody przed spływem wód powierzchniowych do
studni. Dla nowej studni planuje się wykonanie płyty żelbetowej, głowica studni będzie wyniesiona
ponad teren na około 40cm. Teren dookoła ujęcia jest zagospodarowany niską zabudową jedno i
wielorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi. Dodatkowo okoliczne tereny - użytkowane rolniczo.
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Dokumentowane ujęcie znajduje się tuż przy głównej ulicy miejscowości. Jak wynika z powyższego, w
okolicy ujęcia, potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń są środki chemiczne stosowane na
nawierzchnie asfaltowe podczas okresu zimowego oraz w rolnictwie.
W chwili obecnej brak jest przesłanek do stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia jakości wody. Jest
ona chroniona dość miąższym nadkładem słaboprzepuszczalnym (pyły i gliny) i z tego powodu wody
podziemne nie są narażone na działanie czynników zewnętrznych (antropogenicznych).
Czas przesączania się pionowego wody (oraz ewentualnych zanieczyszczeń) z powierzchni terenu do
stropu warstwy wodonośnej (przyjęto 32 m p.p.t.) obliczono wg wzoru T. Macioszczyka.
Sumaryczny czas przesączania się do stropu ujmowanej warstwy wodonośnej wynosi 6 lat, 51 dni oraz
20 godzin, czyli około 6 lat i 2 miesięcy. Jak widać, potencjalne zanieczyszczenie dotrze do
użytkowanego poziomu wodonośnego po czasie około 6 lat od momentu dostania się do środowiska
gruntowego.
Do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na eksploatację studni nr 2 teren
przy studni należy utwardzić tak aby zachować warunki ochrony istniejącego ujęcia.
Za strefę ochrony bezpośredniej proponuje się przyjąć teren istniejącego ujęcia, który jest terenem
zamkniętym dla osób postronnych. Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. na
terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia zgodnie z w/w przepisami należy:
•odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody - wody opadowe i roztopowe odprowadzone do kanalizacji;
•zagospodarować teren zielenią - teren zagospodarowany zielenią niską;
•odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody zaprojektowano zautomatyzowany system uzdatniania wody, nie przewiduje się zatrudnienia stałej
obsługi, nie projektuje się pomieszczeń i urządzeń sanitarnych;
•ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń
służących do poboru wody - teren zamknięty bez dostępu osób postronnych .
Dla dokumentowanego ujęcia nie jest obowiązkowe ustanowienie strefy ochrony pośredniej. Decyzja o
potrzebie wyznaczenia strefy ochrony pośredniej pozostaje w gestii Użytkownika.
Większość obszaru spływu wód ujęcia znajduje się jednak na terenie leśnym.
Zalecenia racjonalnej eksploatacji ujęcia.
Podstawowym zaleceniem racjonalnej eksploatacji ujęcia jest:
- nie przekraczania ustalonych wydajności eksploatacyjnych dla studni [1] i [2] tj. 31 m3/h, w trakcie
eksploatacji ujęcia należy prowadzić kontrolne pomiary zwierciadła,
- stosowanie technologii uzdatniania wody gwarantującej uzyskanie wymaganych norm jakościowych.
Ogólna ocena obiektów ujęcia:
- stan techniczny obiektów należy ocenić jako dobry,
- stan techniczny wyposażenia technologicznego jako niezadawalający.
- do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na eksploatację studni nr 2 teren
przy studni należy utwardzić tak aby zachować warunki ochrony istniejącego ujęcia.
Uwaga!
- demontaż prowadzić etapami, tak aby zapewnić dostawy wody do sieci gminnej
- w czasie prac, muszą być zachowane parametry wody w zakresie wymagań bakteriologicznych.

Projekt: SUW Drzonów

Strona 9

Inwestor: GMINA ŚWIDNICA

Projekt: PROJEKT

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.

ZABUDOWA
Planuje się zwiększenie istniejącej powierzchni zabudowy o teren pod zbiornik retencyjny wody
uzdatnionej. Projektowany zbiornik retencyjny wody przy budynku stacji uzdatniania wody został
zaprojektowany w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego i technologicznego zgodnie z
wydanymi warunkami zabudowy oraz obowiązującymi przepisami. W ramach inwestycji wykorzystane
zostaną wszystkie istniejące obiekty, w tym istniejący zbiornik retencyjno - wyrównawczy wraz z
przyłączeniami oraz pozostała infrastruktura. Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 98,7 m2
co stanowi 9,9% powierzchni działki objętej zabudową, pozostała część terenu stanowi zieleń i
zabudowa istniejąca: budynek SUW 79,4m2, zbiornik retencyjny 29,1m2, obudowy studni 5,5m2,
zbiornik betonowy 7,5m2 oraz utwardzone dojścia i dojazdy o nawierzchni betonowej oraz nawierzchni
tłuczniowych 101,5m2.
4.2.

KOMUNIKACJA I TERENY ZIELONE
Dojazd istniejący do działki z drogi wojewódzkiej, projektowane dojścia przewiduje się wykonać
i odtworzyć z kostki betonowej. Zieleń istniejąca niska.

4.3.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Teren całkowicie uzbrojony poza instalacjami do odprowadzenia ścieków sanitarnych.
Przewiduje się wykonanie przyłączeń od istniejących instalacji na terenie działki, to jest: wody, energii
elektrycznej, instalacji teletechnicznych, odprowadzenie wód popłuczych, ścieki zanieczyszczone
technologiczne po neutralizacji do zbiornika wód popłucznych.
4.3.1. Sieci wewnętrzne i przyłącza technologiczne wody.
Nie przewiduje się istotnych zmian w przebiegu wewnętrznych sieci wody surowej, uzdatnionej,
czystej i podłączeń istniejących obiektów i sieci do budynku SUW. Zaprojektowano w części wymianę
istniejących przyłączeń po trasach istniejących oraz dodatkowy układ wody surowej Ф 110mm w
związku z planowaną eksploatacją studni [2]. Woda surowa ze studni [2] zostanie włączona do
rurociągu Ф 110mm od studni [1] do budynku SUW, od strony zasilania ze studni zaprojektowano 2
zasuwy DN100. Włączenie do wody surowej poprzez zabudowanie trójników DN100/100, kolan oraz
zasuw DN100, PN10, wykonane kształtek z żeliwa sferoidalnego, „owiercenie” kołnierza zgodnie z EN
1092-2 na PN10. Przyłączenia wykonane z rur polietylenowych klasy 100 PEHD PE100 o średnicy Ф 110
mm PN10 SDR11. Na przyłączeniach zasuwy odcinające - kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
PN10, z miękkim uszczelnieniem klina. Rurociągi układać na głębokości min 1,4m p.p.t. na posypce i w
obsypce piaskowej, grunt zagęścić.
Długość sieci wewnętrznej i przyłączeń wody 80,0mb:
• Instalacja wody surowej [1] PEHD 110mm SDR11 L=6,0m, armatura min PN10
• Instalacja wody surowej [2] PEHD 110mm SDR11 L=52,0m, armatura min PN10

4.3.2. Kanalizacja technologiczna, odprowadzenie popłuczyn
Napowietrzona woda surowa na stacji uzdatniana kierowana będzie na filtry ciśnieniowe I-go
stopnia następnie na filtry II-go stopnia. Dla usunięcia zatrzymywanych na filtrach zanieczyszczeń
prowadzony będzie okresowo proces płukania złóż filtracyjnych. Na ujęciu wody w Drzonowie znajduje
się nieczynny dwukomorowy osadnik wód popłucznych, który zostanie ponownie wykorzystany na
potrzeby stacji; do niego będą kierowane wody z płukania filtrów. W tym celu w istniejącym osadniku
wstępnym zostanie zamontowana pompa pompująca ścieki Qmax = 10 m3/h do istniejących zbiorników
osadnika o konstrukcji betonowej i średnicy Ø 15000 mm i głębokości ok.3,5 m, przykrytych zbrojoną
płytą betonową, z włazami żeliwnymi o średnicy Ø 600 mm. Objętość czynna odstojnika wyniesie 12
m3. Wody popłuczne będą doprowadzone z odstojnika rurociągiem grawitacyjnym PVC160 do
istniejącej kanalizacji deszczowej. Doprowadzenie wód popłucznych do odstojnika odbywać się będzie
przy pomocy pompy w osadniku wstępnym i rurociągu tłocznego PEHD50mm. Minimalny czas
zatrzymania wód w odstojniku, niezbędny dla odpowiedniego przebiegu procesu sedymentacji – 4
godziny. Po okresie sedymentacji wody nadosadowe, za pomocą zasuwy z siłownikiem, zostaną
odprowadzone rurociągiem PVC160 do istniejącej studni. Długość kanalizacji technologicznych:
• Instalacje technologiczne z rur PEHD50mm, L=19,5m
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4.3.3. Kanalizacja technologiczna, neutralizator.
Odprowadzenie ścieków technologicznych z projektowanego pomieszczenia chlorowni do
istniejącego układu wód popłucznych z odprowadzeniem do kanalizacji. Ścieki z posadzki chlorowni
zostaną przyłączone do istniejącego układu poprzez neutralizator - zamontowany w posadzce i
następnie skierowane do istniejącego osadnika na zewnątrz budynku poprzez przyłącze z rur PCV-U
SN8 Ф 160mm. Zaplanowano neutralizację przez rozcieńczenie lub za pomocą roztworu kwaśnego
węglanu sodu lub roztworu tiosiarczanu sodu. Rozcieńczanie z pomieszczenia technologicznego SUW
poprzez otwarcie zaworu DN25. Jako neutralizator zaprojektowano szczelny zbiornik jednokomorowy
pod posadzką w konstrukcji betonowej lub żelbetowej (o pojemności czynnej minimalnej 1,0m3). W
pokrywie zbiornika - właz żeliwny szczelny o średnicy 600mm, zatrzaskowy z przegubem kulistym i
blokadą pokrywy. Zbiornik wyposażony w kominek wentylacyjny wyprowadzony z komory zbiornika
min. 0,5m ponad dach budynku. W ścianie zbiornika zamontowane przejścia szczelne dla włączenia
kanalizacji i przejścia przewodu ssawnego. Zbiornik wyposażony w sondę z sygnalizatorem poziomu
napełnienia, sygnalizator umieścić przy zbiorniku, dodatkowo sygnał napełnienia przekazać do
pomieszczenia sterowni instalacji. Pobór ścieków poprzez przewód ssawny wyprowadzony ponad
powierzchnię przyległego terenu, zakończony nasadą do przyłączenia przewodu asenizacyjnego.
4.3.4. Sieci wewnętrzne niskiego napięcia i sterowania
W ramach inwestycji zaprojektowano kanalizację kablową 1-otworową na potrzeby zasilania i
sterowania. Kanalizacja wykonana z rur DVK 110/94 lub równoważne ze studnią kablową z pokrywami
posiadającymi otwory wentylacyjne. Na terenach zieleni i pod chodnikami głębokość ułożenia
kanalizacji min. 0,7m, natomiast pod drogami i placami na głębokości min. 1,0m. Wewnętrzna linia
zasilająca YKYżo 5x30mm2
L=37,5m, nn 400/230V
• Wewnętrzne linie AKiP w rurze DVK 110mm L=37,5m, nn
4.4.

INFORMACJE O USTALENIACH WARUNKÓW ZABUDOWY i ICH SPEŁNIENIU
Podstawa, Decyzja nr 11 /18 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wójta Gminy Świdnica z
dnia 7 maja 2018r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturą techniczną, budowie żelbetowego zbiornika wody o poj. całkowitej do 250m3 (poj.
użytkowej 200m3) na dz. ozn. nr ewidencyjnym 67/4 - obręb Drzonów, gmina Świdnica, w celu obsługi
mieszkańców, w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalono:
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z załącznikiem graficznym, linie nie wykazane musza
być zgodne z obowiązującymi przepisami;
- wymagana 8,0 m od gr. działki projektowana 14,0m o krawędzi pasa drogi wojewódzkiej
b) wielkość powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu maksymalnie
20%,(proj. 9,9%) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10%;(po rozbudowie 67,2%)
c) gabaryty projektowanej inwestycji:
- szerokość elewacji frontowej - maksymalnie 11 m; - projekt. szer. od drogi wojewódzkie 10,3m
- geometria dachu - dach płaski, dwuspadowy wielospadowy, spadki głównych połaci dachu 15°-45°;
(istn. dach płaski, proj. 45%)
- wysokość zabudowy - maksymalnie 3 m od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do
hali do najwyższego gzymsu/okapu i 7 m do kalenicy dachu; (wys. 3,0m i do kalenicy 5,3 m p.p.t. )
5.0. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW i BILANS TERENU
Powierzchnia działki 891/3 objętej inwestycją wynosi F=999,0 m2, z czego 9,9% powierzchni
stanowią obiekty istniejące i projektowane. Zestawienie obiektów i bilans terenu zestawiono poniżej:
[1] studnia NR1 istniejąca
2,5 m2
0,2%
[2] studnia NR2 planowana budowa wg odrębnego opracowania
[3] budynek SUW
80,2 m2
8,0%
[4] zbiornik (istniejący zbiornik)
28,5 m2
2,8%
[5] osadnik (istniejący obecnie niewykorzystywany)
3,5 m2
0,3%
[6] osadnik (wstępny)
1,5 m2
0,1%
[d] wjazd, dojazdy istniejące do remontu
110,0 m2 11,0%
[7] projektowany zbiornik
98,0 m2
9,9%
[z] powierzchnia zieleni istniejąca
674,8 m2 67,2%
RAZEM
999,0 m2 100%
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6.0. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekt, z uwagi na charakter, nie wymaga dostępu dla osób niepełnosprawnych.
7.0. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
Działka, na której zlokalizowany jest budynek nie jest położona w otoczeniu zabytku, nie wymaga
odrębnego zezwolenia. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.
8.0. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Obiekt i teren objęty opracowaniem nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej, obiekt
zlokalizowany jest na terenie, na którym nie występują wpływy eksploatacji górniczej.
9.0. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO
Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalne, technologiczne i przestrzenne
oraz techniczne we wszystkich projektach branżowych nie wpływają negatywnie na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w szczególności:
- gospodarka wodno – ściekowa - ilość wody do celów technologicznych oraz ilości ścieków zostały
określone w opracowaniu i są zgodne z zatwierdzonymi zasobami. Popłuczyny z okresowego płukania
filtrów przed odprowadzeniem do odbiornika będą kierowane do odstojnika, gdzie w procesie
sedymentacji następuje redukcja zawiesin. Do kanalizacji zostaną odprowadzane są wody
nadosadowe, które będą zawierały dopuszczalne ilości żelaza i zawiesin, co nie stworzy zagrożenia dla
środowiska. Również ilość ścieków z chlorowni, jaka będzie odprowadzana do kanalizacji nie wpłynie
negatywnie na środowisko ujęcia oraz tereny do niego przyległe. Wody deszczowe i roztopowe z dachu
będą odprowadzane na własny teren inwestora, nawierzchnie dróg i placów utwardzone kostką
betonową i tłuczniem kamiennym nie wymagają odwodnienia.
- atmosfera – emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie przewiduje się, aby obiekt w trakcie użytkowania
emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny;
- klimat akustyczny- emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował
hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń;
- wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi - w tym glebę, wody pow. i podziemne,
obiekty nie wpływają negatywnie na istn. drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego;
- gospodarka odpadami – pod względem odpadów bytowych i z działalności, projektowany obiekt nie
wykazuje uciążliwości dla środowiska naturalnego. Odpady bytowe gromadzone będą w pojemnikach
przez specjalistyczne firmy i utylizowane; Osady będą wywożone na wysypisko.
10.0.OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Inwestycja oddziaływać będzie w granicach działek inwestora. Przez obszar oddziaływania
obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu. Przeprowadzono: a) analizę projektowanego obiektu oraz b) analizę
uwarunkowań formalno-prawnych obejmującej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe
przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu.
Ad.a. Ze względu na brak oddziaływania obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z
użytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy p.poż, sanitarne itp. oraz brak oddziaływania obiektu w
zakresie przysłaniania i zacieniania (§13.1, § 60 i § 60
rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - stwierdzono, że obszar
oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek, w których jest prowadzona.
Ad.b. Analiza uwarunkowań formalno - prawnych określonych w przepisach: tj. Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz . U. z 2013 r. poz. 1409), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (D z. U. Nr 62, poz . 327) Rozporządzenie Rady Min is t rów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213
poz. 1397) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), pozwala również stwierdzać, że
zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został
zaprojektowany.:
Projekt: SUW Drzonów
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11.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
11.1.

POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI:
Obiekt jednokondygnacyjny, niski (N), wysokość do wierzchu ocieplenia na stropem – 4,00 m
do kalenicy 6,0m. Powierzchnia użytkowa: Pwew.=65,1m2, Pzab=80,2 m2, Kubatura brutto =288m3.
Powierzchnia ze zbiornikiem użytkowa: Pwew.=65,1m2, Pzab=179,2 m2, Kubatura brutto =588m3.
11.2.

ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH:
Obiekt SUW obudowany projektowanym zbiornikiem jest obiektem wolnostojącym. Odległości
między projektowanym budynkiem, a pozostałymi obiektami sąsiednimi są większe od min. Odległości
wymaganej przepisami 4,0m od granicy jest spełniona.

11.3.

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI.
Cały obiekt zalicza się do kategorii PM, przewidywana łączna ilość osób w obiekcie – przyjęto 1
osoba, na czas krótszy niż 2 godziny dziennie.
11.4.

STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM
W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje się stref zagrożenia wybuchem.

11.5.

PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH MATERIAŁÓW PALNYCH.
W budynku będą występowały przede wszystkim materiały niepalne, w niewielkich ilościach
mogą występować materiały palne w postaci papieru, folii wyrobów plastyfikowanych, drewna itp.
Lp. Substancja – materiał Charakterystyka
1.

Papier, karton

2.

Drewno

3.

Folia polietylenowa

4.

Polichlorek,wyroby
plastyfikowane

- łatwo zapalny, temperatura zapalenia: 230oC,
- w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i szybko
- wartość cieplna: 3,9 Mcal/kg (16,3 MJ/kg)
- łatwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300 – 400 oC,
- wartość cieplna: 4,4 Mcal/kg (18,4MJ/kg)
- łatwo zapalna, o małej odporności na działanie ciepła,
- polietylen pali się sam, płomień żółty w śr. niebieski przy paleniu
spadają krople materiału, płomień utrzymuje się na kroplach;
- podczas palenia wydziela duże ilości dymów i gazów toksycznych,
- przy gaszeniu ulatnia się szaroniebieski dym o zapachu parafiny
- wartość cieplna: 42MJ/kg
- palne, - temperatura zapalenia: 400 – 500 oC,
- podczas palenia wydziela duże ilości dymów i gazów toksycznych,
- wartość cieplna: 25MJ/kg

11.6.

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktyczna gęstość obciążenia ogniowego w
pomieszczeniu SUW nie będzie przekraczać 500 MJ/m2 .
11.7.

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKÓW
Wymaganą klasą odporności pożarowej (proj. budynek zalicza się do PM) ustala się na: „E”.

11.8.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU
Budynek niski (N) zaliczony do PM w klasie „E", odporność pożarowa elementów budynku:
- główna konstrukcja (BRAK WYMAGAŃ)
– konstrukcja żelbetowa słupowo-ryglowa,
- strop konstrukcja
(BRAK WYMAGAŃ)
– konstrukcja żelbetowa,
- konstrukcja dachu
(BRAK WYMAGAŃ)
– konstrukcja drewniana, blacha w rombek
- przekrycie dachu
(BRAK WYMAGAŃ)
– styropian, membrana dachowa
- ściana zewnętrzna
(BRAK WYMAGAŃ)
– murowana, żelbetowa izolacje ze styropianu,
- ściana wewnętrzna (BRAK WYMAGAŃ)
– murowana 12cm
- stolarka
(BRAK WYMAGAŃ)
– stalowa z ociepleniem poliuretanowym
Uwaga! Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez strop i ścianę oddzielenia
pożarowego należy uszczelnić do wymagań odpowiedniej klasy odporności ogniowej.
Projekt: SUW Drzonów
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11.9.

STREFY POŻAROWE
Budynek [3] z proj. zbiornikiem [7] jest w jednej strefie pożarowej o pow. użytkowej 137,0 m2;
Strefa Oznacz
Funkcja
Pow.
Gęstość
Dop.wielk.
pożar
enie
użytkowa
obciążenia
strefy
2
owa
ogniowego
pożarowej
[m ]
[MJ/m2]
[m2]
[3/1]
Pomieszczenie filtrów
55,8
I
[3/2]
Pomieszczenie umywalki
2,2
PM < 500
20000
[3/3]
Pomieszczenie konserwatora
2,2
[3/4]
Pomieszczenie chloratora
4,4
[7]
Zbiornik
72,0

11.10. DOJAZD POŻAROWY DO BUDYNKU.
Dla budynku nie brak wymogu doprowadzenia drogi pożarowej zgodnie z § 12.1 rozporządzenia.
Dojazd pożarowy drogą utwardzoną do boku budynku jest zapewniony od drogi wojewódzkiej.
11.11. EWAKUACJA.
SUW posiada po jednym wyjściu na zewnątrz z pom. filtrów i chloratora, umożliwiające
ewakuację w sposób bezpieczny bezpośrednio na przestrzeń otwartą, poprzez drzwi o szerokości 0,90
m w świetle przejścia. W budynku nie występują drogi ewakuacyjne wymagające wyposażenia w
oświetlenie ewakuacyjne.
11.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – istniejący hydrant DN80 w odl. 45m.
11.13. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY
Projektuje się wyposażenie budynku w jedną gaśnicę 2 kg (lub 3 dm3) zawartego zamontowaną
przy drzwiach pomiędzy pomieszczeniem sterowni i pomieszczeniem SUW. Do gaśnicy winien być
zapewniony dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m.
11.14 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W
SZCZEGÓLNOŚCI:
INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ,
GAZOWEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ
W budynku nie występują elementy instalacyjne wymagające zabezpieczeń przeciwpożarowych.
11.15. DOBÓR
URZĄDZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
W
OBIEKCIE
BUDOWLANYM,
DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W
CZASIE POŻARU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, SYSTEMU
SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO,
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ, URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH,
DŹWIGÓW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH;
11.15a. INSTALACJA ODDYMIANIA, WENTYLACJA POŻAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie dotyczy projektowanego zbiornika przy budynku SUW.
11.15b. INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA WEWNĘTRZNA
Nie dotyczy projektowanego zbiornika przy budynku SUW,
instalacja wodociągowa
przeciwpożarowa wewnętrzna – nie wymagana
11.15c. PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Nie dotyczy projektowanego zbiornika przy budynku SUW. System sygnalizacji pożarowej – nie
wymagany – § 28. 1. rozp., Dźwiękowy system ostrzegawczy – nie wymagany – § 29. 1. rozp.
11.15d. STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE
Stałe urządzenie gaśnicze – nie wymagane – § 27. 1. rozp. [3]
11.15e. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Projektowana dostosowana do obowiązujących norm i przepisów. Na ścianie zewnętrznej, przed
wejściem do budynku, przewidziano zamontowanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu.
Projekt: SUW Drzonów
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A-II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PZT
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Część A-III
INFORMACJA DOTYCZĄCA
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

GMINA ŚWIDNICA
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
dla miejscowości Drzonów .

OBIEKTY:

OBIEKTY STACJI UZDATNIANIA WODY, budowa nowego zbiornika,
remont budynku SUW, rozbudowa i przebudowa instalacji technologicznej
wody i odprowadzenia popłuczyn, instalacje zasilania, sterowania.

ADRES:

DZIAŁKA nr ewidencyjny 67/4 obręb 0002 Drzonów
jednostka ewidencyjna 080907_2 Świdnica
gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr Wojciechowski

UPRAWNIENIA:

LBS/0064/POOS/11

Projekt: SUW Drzonów
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Przedmiot opracowania - Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika wody czystej i remont
automatycznej stacji uzdatniania wody (SUW) dla miejscowości Drzonów oraz budowa i przebudowa
instalacji technologicznych wody surowej, czystej, popłuczyn i ścieków, budowa i przebudowa instalacji
zasilania, sterowania oraz utwardzenia nawierzchni na terenie istniejącego ujęcia wody ze zbiornikiem
retencyjnym.
Właścicielem działek nr 67/4 jest Gmina Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, ujęciem zarządza
Zakład Usług Komunalnych ul. Długa 25, 66-008 Świdnica.
Cel opracowania - Celem opracowania jest Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
jako podstawa do opracowania planu BiOZ przez kierownika budowy.
• wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę, rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,
• wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych,
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczne składowanie materiałów i sprawną komunikację.
Zakres opracowania - Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane:
Podstawa opracowania
1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.nr106 poz.1126 z 2000r.z zm. z dnia 11.07.2003r.)
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).
1. Zakres i kolejność realizacji poszczególnych obiektów w ramach całego zamierzenia
budowlanego, robót objętych projektem.
Roboty budowlane związane z rozbudową ujęcia wody o automatyczną kontenerowa stację
uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kolejność/etapy realizacji robót:
ETAP I obejmuje wykonanie:
• niwelacja i przygotowanie terenu
• wykonanie przyłączeń
• wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem obiektu
• wykonanie robót budowlanych związanych z budową części nadziemnej obiektu
ETAP II obejmuje wykonanie:
• wykonanie instalacji wewnętrznych
• wyposażenia technologicznego
• wykonanie zagospodarowania działki wokół SUW
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
W pobliżu planowanej budowy zbiornika dla SUW znajdują się obiekty istniejącego ujęcia wody,
budynek SUW, zbiornik retencyjny wody czystej, obudowy studni, nieczynny zbiornik popłuczyn, drga
betonowa, rów oraz istniejąca sieć wodociągowa, napowietrzna i poziemna sieć energetyczna.
3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Miejsca stwarzające zagrożenie dla pracujących ludzi to skład materiałów do budowy, istniejąca sieć
wodociągowa, kanalizacyjna, napowietrzna sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna oraz droga.
4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych z użyciem maszyn i urządzeń
budowlanych - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd - konieczność osłony
napędu, czas występowania - podczas pracy maszyny budowlanej - 8 godzin na zmianę,
Zagrożenie wynikające z porażenia prądem elektrycznym – konieczność zabezpieczenia przewodów
zasilających, czas występowania - podczas prowadzenia robót w okolicach sieci energetycznej.
Zagrożenie skaleczenia, uderzenia - czas występowania - podczas prowadzenia wszystkich robót - 8
godzin na zmianę, w tym: -porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych narzędzi, maszyn i
urządzeń zasilanych energią elektryczną, przygniecenie pracowników przy prowadzeniu robót
montażowych. Zagrożenie przy wykonywaniu robót montażowych na rusztowaniu istnieje zagrożenie
upadku lub utraty stateczności przez rusztowanie, należy je ustawić na równym i twardym podłożu.
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Rusztowanie zabezpieczyć montując barierki ochronne i odbojnice. Przy montażu istnieje zagrożenie
upadku z wysokości, dlatego należy stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
W czasie budowy teren należy zabezpieczyć i oznakować, aby uniemożliwić dostęp osobom trzecim.
Uwaga! Włączenie poszczególnych mediów powinno odbywać się pod stałym nadzorem dysponentów
tego uzbrojenia, Inspektora nadzoru i przedstawicieli Inwestora.
5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie
od powyższego, przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy
pracowników w zakresie BHP. Przed rozpoczęciem każdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyć
pracowników o występujących zagrożeniach życia i zdrowia podczas wykonywania poleconej pracy.
Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi:
- SUWnie pracowników w zakresie bhp i oceny ryzyka zawodowego,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej.
Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i
udzielania pierwszej pomocy. przeszkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: przeszkolenie
wstępne i okresowe.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z zagrożeniami
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń
technicznych; postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania
pierwszej pomocy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.
6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
• Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura oraz ewentualnie numer telefonu komórkowego.
• Kierownik budowy sporządzając plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodów
dostawczych oraz osobowych. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie
budowy umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, czy innych zagrożeń.
• Kierownik budowy ma obowiązek:
- Wydzielenia i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych,
- Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych i terenu wokół wykopu,
- Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych,
- Powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie,
- Prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako asekuracja,
• Przy porażeniu prądem elektrycznym- postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia
pomocy osobom porażonym prądem, w każdym przypadku wezwać lekarza.
• Prowadzenie robót budowlano-montażowych może mieć miejsce tylko pod nadzorem osób
prowadzących i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlanych i
instrukcją BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik robót, brygadzista oraz majster, stosownie do zakresu obowiązków.
• Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informację o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim,
najbliższej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i najbliższej Komendzie Policji.
• Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiałów.
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
B-I. OPIS TECHNICZNY
1.0. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Projektowana rozbudowa i przebudowa automatycznej stacja uzdatniania wody SUW w
Drzonowie, ma zapewnić osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 Dz.U. 2017 poz. 2294. W chwili obecnej woda
ujmowana z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Drzonowie z jednej studni nr [1], podawana jest do
sieci po jednostopniowym procesie uzdatniania. Jednak w związku z przekroczeniami dopuszczalnych
wartości manganu i żelaza planuje się rozbudowę ujęcia wód podziemnych - ujęcie naprzemienne z
dwóch studni [1] i [2] z zastosowaniem kompletnej dwustopniowej zintegrowanej technologii
uzdatniania wody oraz maksymalnym i optymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
technicznej ujęcia wody.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z brzmieniem przepisów
ogólnych zawartych w §2 pomieszczenia SUW nie są pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
pracowników, ponieważ charakter pracy jest zgodny z definicją zawartą w pkt a) łączny czas
przebywania tych samych pracowników, w ciągu jednej zmiany roboczej, jest krótszy niż 2 godziny, a
wykonywane czynności mają charakter dorywczy, bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu
związanym z dozorem lub konserwacją urządzeń albo utrzymaniem czystości i porządku.
W związku z powyższym ogrzewanie budynku SUW projektuje się na temperaturę minimalną w
okresie zimowym t=8oC, w budynku zostanie wyodrębnione pomieszczenie konserwatora na
podręczne materiały eksploatacyjne, środki czystości z umywalką oraz pomieszczenie chloratora,
wentylacja zgodnie z warunkami technicznymi wymaganiami technologicznymi.
2.0.OPIS OGÓLNY OBIEKTÓW SUW
Na potrzeby nowej technologii uzdatniania wody SUW w Drzonowie, zaprojektowano [7]
zbiornik na zewnątrz budynku SUW, jednobryłowy żelbetowy z podziałami wewnętrznymi na planie
litery C wokół budynku SUW [3]. Istniejący budynek [3] został wybudowany w technologii tradycyjnej
w układzie szkieletu żelbetowego z wypełnieniem ścianami murowanymi. Budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem krytym papą. Wejście główne na
poziomie -0,7m bezpośrednio do pomieszczenia filtrów SUW od strony ciągu komunikacyjnego.
Odprowadzenie wód popłucznych poprzez odstojnik [6] do kanalizacji deszczowej, z pomieszczenia
chlorowni poprzez neutralizator. Przy nowej technologii uzdatniania wody wykorzystano wszystkie
istniejące obiekty tj. [1] Studnia istn. NR1 obudowa – konstrukcja z kręgów żelbetowych o średnicy
1500mm i wysokości wewnętrznej 1,8 m, przykryta płytą żelbetonową z jednym włazem stalowym o
średnicy 600 mm zamykanym na kłódkę. Na płycie zamontowany kominek wentylacyjny o średnicy 110
mm; [2] Studnia planowana obudowa typowa z tworzyw sztucznych na płycie betonowej, zamykana
na kłodkę. [4] Zbiornik istn. retencyjno-wyrównawczy - wykonany jest w konstrukcji z żywic
epoksydowych jednokomorowy o pojemności 60 m3 średnica wew.3,0m długość 9,5m, zbiornik jest
obsypany gruntem. [5] Istniejący dwukomorowy odstojnik, obudowa – konstrukcja żelbetonowa o
średnicy wewnętrznej 1,50m i wysokości wewnętrznej 3,0m, przykryta płytą żelbetonową z włazem
żeliwnym 600 mm. Odprowadzenie popłuczyn z osadnika do istniejącej kanalizacji.
3.0. PROGRAM UŻYTKOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
3.1. PROGRAM FUNKCJONALNY – PODSTAWOWE PARAMETRY
Projektowany zb. trzy komorowy [7] przy budynku SUW [3] (komory połączone dławicowym
przejściem szczelnym typu "PD-GP"), jest obiektem żelbetowym o poj. 200m3. zaprojektowany wokół
istn. budynku o wymiarach 8,10X9,8m i śr. wys. wew. 3,73m przeznaczonego na urządzenia technologii
uzdatniania wody. Budynek został funkcjonalnie podzielony na cztery części: pomieszczenie filtrów
[3/1] mieszczące urządzenia technologiczne, szafy sterownicze, mieszczące automatykę i urządzenia
do regulacji i kontroli procesu uzdatniania, pomieszczenie techniczne dyspozytora [3/3], pomieszczenie
chloratora [3/4] oraz pomieszczenie czystości z umywalką [3/2]. W budynku nie projektuje się
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi – obsługa stacji ze strony pracowników realizowana
będzie przez dojazd do obiektu i dokonanie krótkotrwałych konserwacji, regulacji i odczytów stanu
urządzeń.
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3.2. ZESTAWIENIE FUNKCJONALNE SUW
3.2.1. Zestawienie Pomieszczeń
Nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia wew. [m2]

[3/1]

Pomieszczenie filtrów

54,5

[3d]

Pomieszczenie umywalki

2,4

[3/3]

Pomieszczenie konserwatora

2,3

[3c]

Pomieszczenie chloratora

5,8

RAZEM

65,0 m2

Projektowany Zbiornik

72,0

OGÓŁEM

137,0 m2

3.2.2. Zbiornik
[7]

4.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO
OTOCZENIA i SPEŁNIENIA WYMAGAŃ art. 5.ust. 1.USTAWY PRAWO BUDOWLANE
4.1.

FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Projektowany zbiornik jest przystosowany do montażu bezpośrednio w gruncie z
wykorzystaniem gotowych prefabrykatów dostarczanych na budowę w postaci fabrycznie wykonanych
części z własną konstrukcją samonośną. Nad zbiornikiem zaprojektowano dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Jako materiał elewacyjny zastosowano systemowe tynki
cienkowarstwowe jako warstwa osłaniająca termoizolację z płyt styropianowych W skład systemu
ociepleń wchodzi klej do styropianu, materiał termoizolacyjny, masa klejowo-szpachlową do zatopienia
siatki zbrojonej i grunt nakładany przed tynkowaniem. Tynki gładkie w kolorystyce białej RAL 9010,
obróbki i wykończenia blachą w kolorystyce grafitowej RAL 7024, jako zwieńczenie bryły obiektu, dach
pokryty blachą w rombek RAL 7024,. Detale otworów oraz obróbki blacharskie malowane w
kolorystyce grafitowej RAL 7024 celem uzyskania kolorystyki żelaza.
Wymiary zewnętrzne budynku SUW łącznie ze zbiornikiem: długość: 17,3 m; szerokość: 10,3m;
wysokość do kalenicy 4,85 m; wysokość od poziomu terenu do krawędzi dachu, okapu: 4,0m.
Kolorystyka elewacji: ściany – tynk mineralny w kolorze białym RAL 9010; - dach – blacha w
rombek powlekana ocynkowana w kolorze popielatym RAL 7024; stolarka drzwiowa – blacha
powlekana ocynkowana, w kolorze popielatym RAL 7024.
4.2.

FUNKCJA OBIEKTU.
Rozbudowa obiektu o zewnętrzny zbiornik nie zmienia jego funkcji, budynek jest typowym
obiektem technicznym SUW [3] stacji uzdatniania wody, jest to obiekt o konstrukcji tradycyjnej
przeznaczony na urządzenia technologii uzdatniania wody. Wejście do obiektu bez zmian bezpośrednio z obniżenia terenu przyległego od istniejącego dojścia i dojazdu; dodatkowo
zaprojektowano odrębne wejście do chlorowni z poziomu terenu przyległego. Poziom posadowienia
chlorowni przyjęto na poziomie 89,80m n.p.m., poziom posadzki pozostałych pomieszczeń i
projektowanego zbiornika na poziomie istniejącej posadzki tj. na poziomie 89,00 m n.p.m..
4.3.

SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO OTOCZENIA.
Zbiornik przy budynku zostanie wybudowany zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
ustalonych dla tej inwestycji. Projektowany obiekt zlokalizowany wokół budynku bez przysłaniania
elewacji frontowej, wschodniej z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy. Wysokość
nowoprojektowanego obiektu nawiązuje do istniejącego budynku, pod względem ilości kondygnacji
jak ich wysokości. Kolorystka, nie dominuje, stanowi całość z istniejącymi obiektami.
4.4.

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ART. 5.UST. 1.USTAWY.
Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji wynikają z dokonanej oceny
gruntów, na których zostanie posadowiony budynek.
Bezpieczeństwo pożarowe zapewnione jest w oparciu o opracowane warunki ochrony
pożarowej zawarte w opisie PZT.
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Bezpieczeństwo użytkowania zapewniono stosując przepisowe obarierowanie schodów,
antypoślizgowe posadzki, eliminację krat zewnętrznych.
Wymóg odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska to
przewidziane w obiekcie urządzenia i pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz zastosowanie
materiałów o aprobacie nie narażających użytkowników i środowiska na zjawiska niepożądane.
Budynek spełnia wymóg ochrony przed hałasem i drganiami, zaś zastosowane okna posiadają
odpowiedni współczynnik izolacyjności akustycznej.
Budynek będzie zaopatrzony w wodę, energię elektryczną i energię cieplną przy zastosowaniu
urządzeń gwarantujących efektywne wykorzystanie tych czynników, projektowana temperatura
wewnętrzna +8oC .
Przyłączenie budynku do kanalizacji deszczowej w celu zrzutu oczyszczonych wód popłucznych
gwarantuje zapotrzebowanie na odprowadzenie ścieków z SUW.
Utrzymanie właściwego stanu technicznego gwarantuje użycie przewidzianych w dokumentacji
materiałów, jak i naprawy wytypowanych elementów budynku.
Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy określa
plan BIOZ. Planowana budowa budynku zapewni prawidłowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.0. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE i MATERIAŁOWE
5.1.
WARUNKI GRUNTOWO – WODNE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), określono na podstawie sporządzonych
dokumentacji warunki geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych.
Na omawianym terenie rozpoznano warunki gruntowo - wodne do głębokości ponad 40 m p.p.t.
Stwierdzono obecność utworów czwartorzędowych, plejstoceńskich. Od powierzchni terenu występują
nasypy niekontrolowanego miąższości 0,5m. Następnie do głębokości 3,5 m p.p.t. wystąpiły
plejstoceńskie gliny zwałowe, a do głębokości 10,5 m pyły. Poniżej stwierdzono występowanie
plejstoceńskich wodnolodowcowych piasków drobnoziarnistych o barwie ciemnożółtej. Spąg piasków
wystąpił na głębokości 19,0 m p.p.t. Skład mineralogiczny tych utworów prezentuje się następująco:
90% średnio obtoczonych ziaren kwarcu oraz 10 % skaleni i minerałów ciemnych. Poniżej osadów
piaszczystych do głębokości 22,5 m p.p.t. wystąpiła warstwa jasnobrązowych pyłów przewarstwionych
piaskami pylastymi. Głębiej do głębokości 28,5 m p.p.t. wystąpiły ponownie jasnożółte piaski
drobnoziarniste z przewarstwieniami pyłów, których skład petrograficzny wygląda następująco: 85%
ziaren kwarcu, 15% skaleni i niewielkiej domieszki minerałów ciemnych. Poniżej piasków wystąpiły pyły
piaszczyste jasnobrązowe o miąższości 3,5 m. Następnie, stwierdzono występowanie
wodnolodowcowych piasków gruboziarnistych o barwie jasnożółtoszary, których skład petrograficzny
wygląda następująco: około 90% ziaren kwarcu, 10% skaleni i niewielkiej domieszki minerałów
ciemnych. Spąg piasków wystąpił na głębokości 41 m p.p.t. Do końcowej głębokości wiercenia (43 m
p.p.t.) wystąpiły ponownie gliny zwałowe, o składzie gliny piaszczystej ze żwirem, szarobrązowe.
Budowa geologiczna dokumentowanego ujęcia jest generalnie prosta. Szczegółowy profil otworu
podano na karcie dokumentacyjnej otworu. W wykonanym otworze wystąpiły dwie warstwy
wodonośne poziomu plejstoceńskiego. Pierwsza warstwa płytsza, której zwierciadło ma charakter
napięty została nawiercona na głębokości 22,5 m p.p.t., a jej zwierciadło ustabilizowało się na
głębokości 19,5 m p.p.t. Zbudowana jest ona z piasków drobnych przewarstwionych pyłami. Głębsza
warstwa wodonośna również charakteryzuje się zwierciadłem napiętym, zostało ono nawiercone na
głębokości 32 m p.p.t. i ustabilizowało się na głębokości 15,02 m p.p.t. Miąższość warstwy wodonośnej
wynosi 9 m. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków gruboziarnistych. Ujmowana warstwa
wodonośna jest chroniona od powierzchni terenu nadkładem osadów słaboprzepuszczalnych (pyły oraz
gliny). Średnie współczynniki filtracji wynoszą: obliczone z pompowania: k=5,1-10-4 m/ s obliczone z
analiz granulometrycznych: k = 2,92-10-4 m/s. Na potrzeby obliczeń wyróżniono 2 warstwy
geotechniczne o parametrach: warstwa I – gliny zwałowe o IL= 0,25, warstwa II – pyły IL= 0,30, dla
projektowanego budynku należy stwierdzić, że przedmiotowy teren charakteryzuje się prostymi
warunkami geologicznymi, korzystny układ warstw, parametry i warunki geotechniczne traktuje się
jako proste – do projektowania przyjęto I kategorię geotechniczną.
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5.2.
OPIS KONSTRUKCJI
Projektowany zbiornik wody czystej.
Zbiornik wody czystej przy obiekcie SUW zaprojektowany na bazie prefabrykowanych
zbiorników żelbetowych. Układ konstrukcyjny: żelbetowa monolityczna płyta połączona monolitycznie
z żelbetowymi ścianami, przykryta stropem żelbetowym lekkim, samonośnym. Zbiornik w takim
wykonaniu jest kompletnym obiektem, posadowiony na gruncie poprzez płytę fundamentową
utwierdzoną w gruncie. Konstrukcja przykrycia drewniana, krokwiowo-płatwiowa, pokrycie wykonane
z blachy na rombek na podkładzie z płyt OSB. Konstrukcja jest przystosowana do warunków
śniegowych, wiatrowych, obciążenia użytkowego oraz do występujących parametrów gruntu.
Prace ziemne.
Projektuje się niwelację terenu w miejscu usytuowania zbiornika. Należy wykonać płaskie
zagłębienie zgodnie z projektem zagospodarowania działki, częściowo poprzez wykop mechaniczny , a
częściowo ręczny. Wykop pod zbiornik należy sprawdzić pod względem wymiarów, a także
odpowiednio zniwelować i wypoziomować. Przy przeciętnych warunkach gruntowych, podłoże pod
zbiornik należy wymienić i zagęścić do wartości Is>0,98. Warstwę nośną wykonać jako warstwę 25 cm
pospółki oraz warstwę górną 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Dla tej warstwy opisany współczynnik
Proctora powinien osiągać 1,0. Wykonanie wykopu powinno odpowiadać obowiązującym przepisom.
Wykop na czas montażu musi być odwodniony.
Konstrukcja zbiornika.
Zaprojektowano posadowienie zbiornika prefabrykowanego modułowego o szerokości
elementów do 2,5m. Zbiornik wody czystej wykonany jako zbiornik prefabrykowany z żelbetowych
elementów z betonu klasy C 45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, według DIN 1045-1, DIN
4281, PN EN 206. Klasa betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie
ze statyką typową < 0,25 m. Elementy zbiornika są produkowane w zakładzie prefabrykacji producenta
i dostarczane na budowę przy pomocy samochodów niskopodwoziowych. Jedna komora zbiornik
składa się z elementów dolnych tzn. 2 elementów wysokości zewnętrznej 3,75 m, stanowiących
początek i koniec zbiornika, 2 elementów środkowych tzw. u-profilu 2,50 m, wysokości zewnętrznej
3,75. m oraz 4 sztuk odpowiednich płyt pokrywowych. Grubość ścian i dna zbiornika min 200 mm,
grubość pokrywy min 200 mm, zaprojektowano 250mm. Poszczególne elementy zbiornika są
wyposażone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montażowe z markami stalowymi, wszystkie
stalowe elementy połączeń są zabezpieczone przed korozją. Wytrzymałość konstrukcji zapewniają
połączenia śrubowe, za pomocą których są łączone poszczególne elementy zbiornika. Szczelne
połączenia poszczególnych elementów zbiornika uzyskuje się dzięki elastomerowej uszczelce oraz
dodatkowo, w niektórych miejscach, za pomocą specjalistycznych mas uszczelniających. Montaż
zbiornika w wykopie odbywa się przy pomocy dźwigu samojezdnego nie mniejszego niż 80 ton.
Poszczególne elementy zbiornika są montowane w wykopie bezpośrednio z samochodów
niskopodwoziowych lub z miejsca wcześniejszego rozładunku. Poszczególne elementy zbiornika po
dostarczeniu do wykopu, są ze sobą łączone przy pomocy systemu specjalistycznych śrub. Na styku
ścian łączonych elementów, znajduje się elastomerowa uszczelka zapewniająca szczelność zbiornika.
W analogiczny sposób odbywa się montaż płyt pokrywowych. Montaż zbiornika nie może odbywać
się, gdy w wykopie znajduje się woda gruntowa lub deszczowa. Montaż jest wykonywany przez
specjalistyczną ekipę.
Dopuszcza się wykonanie zbiornika jako monolitycznego na budowie, dno żelbetowe,
monolityczne, zbrojone prętami A-IIIN (RB500), wykonane z betonu min C30/37 XC4, XF3, W6, F-100.
Pod płytę fundamentową należy wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 o grubości min. 10 cm.
Głębokość posadowienia -0,80 m. Pod warstwą betonu podkładowego wykonać podsypkę z pospółki o
grubości min. 30 cm i Is >0,98
Ściany zewnętrzne - elewacja.
Elewacja - ściany zewnętrzne z ocieplone styropianem grubości 15cm z wyprawą
cienkowarstwową, izolacja stropu strop gr. 20cm, Brama i drzwi wejściowe oraz attyka zamontowana
na wysokości połaci dachu z blach stalowej kolor szary. .
Spadek i pokrycie dachu.
Na bud. istn. dach plaski o spadku 5o , pokrycie typu NRO papą termozgrzewalną, zadaszenia
zbiornika o konstrukcji drewnianej o spadku 45o, pokrycie z blachy na rombek.
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ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Zbiornik.
Prefabrykowany żelbetowy (dopuszcza się wykonanie monolityczne). Materiałów i wyroby
mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia muszą posiadać atest higieniczny.
Dno, ściany zbiornika.
Betonowe bez wypraw.
Uszczelnienie przerwy roboczej.
Wykonać z zastosowaniem taśmy kątowej zewnętrznej (od strony naporu gruntu) zgodnie z
zaleceniami producenta.
Przykrycie zbiornika.
Żelbetonowe, na zbiorniku konstrukcja dachu z drewna.
Posadzki w pomieszczeniach SUW.
Wykonać jako gładką, zmywalną np. z płytek ceramicznych.
Podłoga w pomieszczeniu chloratora.
Podłoga – płyta żelbetowa gr. min 15cm mm pokryta wykładziną PCV grubości min 2mm.
Wykładzina powinna spełniać warunek nienasiąkliwości wymagany dla pomieszczeń sanitarnych.
Konstrukcja podłogi pozwala na maksymalne obciążenie 5,0 kN/m2.
Elewacje.
Na warstwie ocieplenia ze styropianu i podłożu klejowym z siatką zbrojoną wykonać wyprawę z
tynku akrylowego, malowanie w kolorze białym RAL 9010. Wykończenie najwyższej attyki z blachy
ocynkowej powlekanej w kolorze RAL 7024. Obudowy zewnętrzne stolarki drzwiowej z blachy
ocynkowej w kolorze RAL 7024 wystające poza lico elewacji. Na wysokości dachu attyka z blachy w
kolorze RAL 7024
Obróbki blacharskie.
Z blachy ocynkowej grub.0,55 mm w kolorze RAL 7024.
Wycieraczka.
Wycieraczka zewnętrzna.– ocynkowana kratownica stalowa o wym. 60x120cm mocowana do
płyty fundamentowej
Stolarka - elementy drzwiowe
Wrota w fasadzie i pozostałe drzwi wejściowe do budynku - z profili stalowych, ocieplone bez
przeszklenia z samozamykaczem i blokadą ramienia.
Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacje poziome posadzek/podłogi – folia PE układana na zakład.
Izolacje termiczne.
Izolacje pionowe ścian zewnętrznych płyty ze styropianu grubości 15 cm, Izolacje poziome
wełna lub styropian grubości 20 cm.
Rynny i rury spustowe.
Rynny zewnętrzne 120mm rury spustowe 90mm, odprowadzenie wody na grunt.
Odprowadzenie wód opadowych.
Zaprojektowano odprowadzenie wody deszczowej z dachu na przyległy teren.
Wentylacja.
Zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie z pomieszczenia filtrów i
innych pomieszczeń według oznaczenia kanałów na rysunkach. Kratki wentylacyjne o wym. Ø125 mm
montować min 10 cm poniżej sufitów.
Instalacje grzewcze i cwu.
Ogrzewanie stacji z zysków ciepła przepływającej wody około 10oC i działających urządzeń
ogrzewanie dyżurne elektryczne, do przygotowania ciepłej wody pogrzewacz pojemnościowy
elektryczny o pojemności 10l, bez przewodów cyrkulacyjnych.
Oświetlenie i instalacje elektryczne.
Oświetlenie typu LED instalacje bytowe i technologiczne nn 230/400V z istn. WLZ
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5.4.

PODSTAWOE ZAŁOŻENIA I OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
Obliczenia konstrukcji przeprowadzono na podstawie norm: PN-EN 1991-1-1:2004 (AC:2009)
(Apl:2010): Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne, PN-EN 1991-1-3:2005
(AC:2009) (Apl:2010): Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie
śniegiem, PN-EN 1991-1-4:2008 (AC:2009) (Apl:2010) (Ap2:2010): Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
1) Obciążenie wiatrem obiektu:
• przyjęto I strefę obciążenia wiatrem
• przyjęto I kategorię terenu (tereny płaskie, o nieznacznej roślinności i bez przeszkód
terenowych)
• współczynnik ekspozycji Ce:2,8x(z/10)0,19=2,8x(8,0)0,19=2,684
• wartość podstawowa ciśnienia prędkości wiatru qb = 0,30 kN/m2
• wartość szczytowa ciśnienia prędkości qp(z): Ce(z)xqb=2,684x0,30=0,805kN/m2
• wartość ciśnienia działająca na powierzchnie zewnętrzne: we= qp(z) x Cpe
We(char)= 0,805 x 0,8 = 0,644 kN/m2 (parcie)
We(char)= 0,805 x (-0,8) = -0,644 kN/m2 (ssanie boczne i dachu płaskiego)
We(char)= 0,805 x (-0,5) = -0,403 kN/m2 (ssanie tylne)
• przyjęto do obliczeń wiatru współczynnik bezpieczeństwa γf = 1,50
2) Obciążenie śniegiem dachu:
• przyjęto I strefę obciążenia śniegiem gruntu sk = 0,70 kN/m2
• przyjęto klasę ekspozycji NormalnyCe = 1,0
• przyjęto współczynnik termiczny Ct = 1,0
• współczynnik kształtu dachu µ1= 0,7
• obciążenie śniegiem dachu S: µ1xCexCtxSk =0,8x1,0xx1,0x0,7=0,56kN/m2
• przyjęto do obliczeń śniegu współczynnik bezpieczeństwa γf = 1,50
3) Obciążenia stałe i użytkowe obiektu:
Obciążenia. Stropodach
Lp
Opis obciążenia

Obc. char.
[kN/m2]

Wsp.
γf

Obc. obl.
[kN/m2]

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35

0,135
0,05
0,01
0,20
0,27
0,665
1,05

1.
2.
3.
4.
5.

Membrana dachowa
Styropian - 15 cm
Membrana
Blacha
Sufit

6.

SUMA OBC. STAŁE
Obciążenie użytkowe - śnieg

0,10
0,04
0,01
0,15
0,20
0,50
0,70

SUMA OBC. ZMIENNE

0,70

Obciążenia użytkowe i własne
7.
Obciążenie użytkowe - urządzenia
8.
Masa własna kontenera

5,00
1,60

1,50

1,05
1,5
1,35

7,50
2,16

4) Wymiarowanie elementów:
a) Płyta fundamentowa:
Maksymalne naprężenia projektowane pod powierzchnią płyty fundamentowej wynoszą 74,0
kPa co jest wartością znacznie mniejszą niż nośność gruntu rodzimego.
b) Zbiornik:
NOŚNOŚĆ
• Rodzaj podłoża pod stopą: jednorodne
• Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,200*GZ
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Zredukowane obciążenie wymiarujące:
N=-53,24 (kN/m) My=-0,63 (kN*m) Fx=-22,97 (kN/m)
Zastępczy wymiar stopy: A = 154,88 (cm)
Współczynnik nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:
NB = 16,253
iB = 0,147
NC = 45,057
iC = 0,317
ND = 32,248 iD = 0,347
Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 90,30 (kN/m)
Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1,374 > 1,000

•
•
OSIADANIE
• Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne
• Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GZ
• Zredukowane obciążenie wymiarujące:
N=-47,21 (kN/m) My=-0,43 (kN*m) Fx=-19,15 (kN/m)
• Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 0,03 (MN/m2)
• Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 155,00 (cm)
• Naprężenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)
- wywołane ciężarem gruntu: szg = 0,03 (MN/m2)
• Osiadanie: S = 0,01 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)
OBRÓT
• Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,200*GZ
• Zredukowane obciążenie wymiarujące:
N=-53,24 (kN/m) My=-0,63 (kN*m) Fx=-22,97 (kN/m)
• Moment obracający:
Mo= 16,53 (kN*m)
• Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:
Muf = 57,83 (kN*m)
• Współczynnik bezpieczeństwa: Muf * m / M0 = 2,518 > 1,000
MOMENTY
· Do obliczeń ścian zbiornika przyjęto parametry geotechniczne gruntu zgodnie z opinią
geologiczną dla warstwy I:
-piasek gruboziarnisty ze żwirem
-stopień zagęszczenia ID = 0,78
-gęstość objętościową g(n) = 20,5 kN/m3, g( r ) = 18,45 kN/m3
-kąt tarcia wewnętrznego Ø (n) =35o, Ø (r ) = 31,5o
Przyjęto wysokość słupa wody jak dla stanu ekstremalnego, to znaczy całkowitego wypełnienia
zbiornika wodą, aż do przelania: h w = 1,8 m
Parcie czynne przy takim obciążeniu wodą wyniesie: e d = 1,8x10,0x1,1 =19,8 kN/m; współczynniki
parcia i odporu gruntu wyniosą: k a = tg 2 (45o - Ø ( r )/2) = tg 2 29,25o = 0,3136 i k p = tg 2 (45o + Ø ( r )/2) =
tg 2 60,75o = 3,1290
Obliczenie przekroju ścianki
q = ed = 19,8 kN/m
P = 0,5 x 19,8 x 1,8 = 17,82 kN
1,8m

P
q

Ma = 79,42 x 1,8 / 3 = 10,69 kNm

Ściany boczne
płyta wspornikowa sztywno zamocowana w płycie dennej o wysokości 1,8m obciążona naporem gruntu
Mmax=11kNm, przyjęto grubość 20cm, zbrojenie konstrukcyjne Ø10 Bst500 co 12cm,beton C20(25)
Płyta denna
płyta jednoprzęsłowa obciążona wyporem gruntu o rozpiętości 2,5m
Mmax=6kNm, przyjęto grubość 20cm, zbrojenie konstrukcyjne Ø10 Bst500 co 12cm,beton C20(25)
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6. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJNE SUW
6.1
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE
6.1.1. Zakres opracowania:
Opracowanie w zakresie projektu budowlanego dotyczy technologii uzdatniania wody i obejmuje:
- dobór technologii i urządzeń technologicznych, wytyczne AKiP
- instalacje wody surowej, uzdatnionej i czystej
- instalacje wody i kanalizacji oraz potrzeby dezynfekcji
- instalacje grzewczo-wentylacyjne
6.1.2. Podstawowe założenia technologiczne
Dobór technologii uzdatniania wykonany na podstawie dokumentacji z badań wody zapotrzebowania
na wodę: przyjęto na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego i faktycznego uśrednionego
zużycia wody w roku 2017 (50698m3) i 2016 (63252m3):
- zapotrzebowanie średnie dobowe: Qśr,d = 156,0 m3/d,
- zapotrzebowanie max dobowe:
Qmax,d = 234,1 m3/d,
- zapotrzebowanie śr. godzinowe:
Qśr,h = 9,8 m3/h,
- zapotrzebowanie max godzinowe: Qmax,h = 24,4 m3/h,
- zapotrzebowanie śr. roczne:
Qmax,r = 56975m3/r0k.
- zbiornik retencyjno-wyrównawczy: Vmax = 200,0 m3
Nominalny wydatek I-goo SUW (21 godzin praca; 3 godziny płukanie konserwacja):
QIo h = 11,1 m3/h,
o
Nominalny wydatek II-go SUW (20 godzin praca; 3 godziny płukanie konserwacja):
QIIo h = 11,7 m3/h,
Maksymalny wydatek SUW do sieci
Qmaxnh= 24,4 m3/h,
Założono maksymalne przekroczenia ilościowe dopuszczalnych zawartości w wodzie surowej
następujących wskaźników: mangan 0,330 mg/l; żelazo 1,240 mg/l, PH 7,2-7,7 założono że pozostałe
wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych. W celu osiągnięcia parametrów wody uzdatnionej
zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 Dz.U. 2017 poz. 2294 projektuje się
następujący układ technologiczny:
 ujęcie wody istniejące - tłoczenie wody ze studni bezpośrednio na aerator i filtry I-go o
 aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym, ta=min150 sek, Qpow=min7%
 filtracja I-go stopnia – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym,
 retencja wody wstępnie uzdatnionej w istniejącym zbiorniku retencyjnym - 50m3,
 pompownia II-go stopnia z zbiornika na filtry II-goo z głowicami automatycznymi
 filtracja II-go stopnia – odmanganianie i odżelazienie na złożu Greensand
 retencja wody uzdatnionej w projektowanym zbiorniku retencyjnym - 200m3,
 pompownia sieciowa z projektowanego zbiornika do sieci.
6.1.3. Podstawowe założenia instalacyjne budynku SUW
Założenia: -strefa klimatyczna zimowa: II; letnia: II; obl. temperatura zewnętrzna zimowa: -18oC
 temperatury obliczeniowe w ogrzewanych pomieszczeniach: zgodnie z „ Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 poz. 609 z 2002r z
późniejszymi zmianami) w pomieszczeniach SUW: 8 oC
 ilość powietrza wentylacyjnego: 50m3/h/umywalka , pomieszczenia SUW do 3 wymian min
600m3/ godz., pomieszczenie chlorowni min 5 wymian /godz. min 100m3/ godz.
Sumaryczne zapotrzebowanie na media
• Woda na cele bytowe i technologiczne:
 Średnio dobowe:
- Qśr.d = 24,6 m3/d
 Godzinowe maksymalne:
- Qh.max = 13,1m3/h, q.max = 3,6 l/s
• Kanalizacja z pomieszczeń technologicznych:
 Zrzut dobowy średni:
- Qśrdś = 0,2 m3/d
 Zrzut godzinowy maksymalny: - Qmaxhś = 0,25l/s= 0,9m3/h
• Kanalizacja technologicznych po oczyszczeniu do kd
 Zrzut dobowy średni:
- Qśrdś = 24,4 m3/d
 Zrzut godzinowy maksymalny: - Qmaxhś = 3,4l/s= 12,2m3/h
• Kanalizacja deszczowa, energia cieplna: nie dotyczy
• Energia elektryczna
 Moc zainstalowana:
- Pz
= 42,0 kW
 Moc szczytowa:
-P
= 29,5 kW
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6.2.
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA SUW
6.2.1. Ogólny opis projektowanej technologii
Instalacje i urządzenia technologiczne związane uzdatnianiem wody zostały zlokalizowane w istniejącej
hali filtrów budynku SUW [3]. Z pomieszczenia wyodrębniono chlorownię [3/4] na potrzeby instalacji
dezynfekcji wody oraz pomieszczenia [3/2 i3/3] na potrzeby własne obsługi. W pomieszczeniu filtrów
zlokalizowano również pompownię sieciową oraz rozdzielnie elektryczną. Wokół istniejącego budynku
SUW zaprojektowano zbiornik retencyjny wody czystej [7] o pojemności 200m3. W procesie
uzdatniania wykorzystano istniejący zbiornik wyrównawczy [4] o pojemności 50m3 zlokalizowany na
zewnątrz stacji jako retencja wody wstępnie uzdatnionej. Obecnie woda jest pobierana wyłącznie ze
studni oznaczonej jako [1] docelowo będzie pobierana na przemiennie z nową studnią [2].
Zaprojektowano dwustopniowy układ filtracji, projektowana wydajność robocza to około 10-11 m3/h,
woda będzie pompowana poprzez układ napowietrzania i blok filtracyjny I-go o do zbiornika
wyrównawczego V = 60 m3, następnie ze zbiornika wyrównawczego pompowana będzie przez filtry IIgo o do zbiornika wyrównawczego. Zasadnicze procesy technologiczne uzdatniania wody prowadzone
są na ciśnieniowych filtrach pospiesznych. Zakładana prędkość filtracji V<7 m/h. Płukanie filtrów
prowadzone będzie automatycznie, zgodnie z programem płukania, z użyciem wody wstępnie
uzdatnionej i uzdatnionej. Siłowniki przepustnic niezbędnych do automatycznego płukania filtrów Igoo , zasilane będą sprężonym powietrzem z agregatu sprężarkowego, głowice filtrów II-go o z
siłownikami elektrycznymi. Powstałe popłuczyny odprowadzane będą do odstojnika popłuczyn. Do
rurociągu wody uzdatnionej, wody wstępnie uzdatnionej lub wody surowej, w celu dezynfekcji, za
pomocą pompy dozującej (w miarę potrzeb sanitarnych) może być dodawany podchloryn sodu.
Woda czysta, z projektowanego zbiornika retencyjnego V=200m3, pompowana będzie sieciowym
zestawem hydroforowym do gminnej sieci wodociągowej Dn150 i 100mm w Drzonowie. Zestaw
wyposażony w pompę p=poż. w celu uzyskania wymaganego ciśnienia i wydatku w sieci na potrzeby
ochrony przeciwpożarowej.
Do ogrzewania pomieszczeń stacji uzdatniania przewiduje się elektryczne ogrzewacze wnętrzowe
sterowane czujnikiem temperatury. Dla eliminacji zjawiska wilgoci w budynku stacji przewidziano
montaż osuszacza powietrza.
Szafa rozdzielczo - sterownicza zasilająca i sterująca urządzeniami stacji oraz rozdzielnia
pneumatyczna realizująca proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników będą
zlokalizowane w hali filtrów.
Praca stacji będzie w pełni automatyczna, dodatkowymi czynnościami wymaganymi od obsługi (poza
dozorem i bieżącą konserwacją urządzeń zgodnie z DTR tych urządzeń) są prace związane z
okresowym przygotowaniem roboczego roztworu podchlorynu sodu - w miarę zużycia, w przypadku
konieczności prowadzenia procesu dezynfekcji wody oraz regeneracja złóż filtracyjnych.
6.2.2. Pobór wody ze studni
Pobór wody ze studni obecnie eksploatowanej nr [1] za pomocą pompy głębinowej typu SF6R13-18/1
produkcji Ebara zainstalowanej na głębokości 8 m p.p.t. Dobrana pompa spełnia warunki pracy studni,
jej wydajność nie przekracza wydajności eksploatacyjnej studni. Maksymalna katalogowa wydajność
pompy wynosi Qmax= 18 m3/h, wydajność eksploatacyjna to około 12 m3/h wysokość podnoszenia
Hpom=min 50m. Geometryczna wysokość podnoszenia pompy dla studni Nr 1. wyniesie:
Hg1=20,0+3,7=23,70m Straty na filtrach - 6,0 m; Straty miejscowe, liniowe i na wodomierzu - 2,0m
Wypływ - 1,0m. Całkowita wysokość podnoszenia pompy w studni Nr 1a. wyniesie:
Hp1=23,70+6,0+2,0+1,0=28,05 m sł.w. Dla przyjętej wydajności Q= 12,0 m3/h agregat posiada wysokość
podnoszenia około Hpomp1=50mH2o, Hp1<Hpomp1.
Pobór wody ze studni nowej planowanej do eksploatacji nr [2] za pomocą pompy głębinowej o
parametrach zbliżonych do pompy istniejącej np. produkcji Hydro-Vacuum.
Woda ze studni pompowana będzie do zbiornika wyrównawczego poprzez zestaw do aeracji i filtry
pospieszne I=go o . Sterowanie pracą pomp – automatyczne, wyłącznikiem pływakowym, w zależności
od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, po przebudowie bez zmian.
Maksymalny poziom zwierciadła wody (alarm) 91,50 m n.p.m.
Poziom wyłączenia pompy
pmax = 91,40 m n.p.m.
Poziom włączenia pompy
pmin = 91,20 m n.p.m.
Minimalny poziom zwierciadła wody (alarm) 89,20 m n.p.m.
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6.2.3. Dobór zestawu areacji
Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze
złożem z pierścieniami Raschiga wypełniającymi oraz wymuszonym przepływem powietrza. Dla
natężenia przepływu Q = 11,0 m3/h oraz zalecanego czasu kontaktu tzal>150 sek. wymagana minimalna
objętość aeratora wyniesie:
V = Q x tzal. = 11,0/3600 x 150 = 0,46 [m3]
Przyjęto 1 zestaw aeracji AIC 600 o średnicy Dn=600 mm. i objętości V=0,50 m3 produkcji
doświadczonej firmy produkcyjnej. Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
T = V/Q = 0,50/11,0 x 3600=163≥150 [s]
Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 15% natężenia przepływu wody tj.
15%*11,0 = 1,65 m3/h. Dobrano sprężarkę tłokową bezolejową LF-x-0,7 z funkcją automatycznego
restartu, ze zbiornikiem 90l.
Q1= 3,6 m3/h; p = 0,8 MPa; P= 0,55 kW
Przyjęto kompletny zestawy aeracji AIC 600 wraz ze sprężarką i armaturą. Orurowanie zestawu
wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami
ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji wypełniony jest pierścieniami wypełniającymi o powierzchni
czynnej 185m2/m3. Wolna przestrzeń po wypełnieniu 1 m3 objętości pierścieniami może wynosić
maksymalnie 7%. Zestaw aeracji musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.
6.2.4. Dobór filtrów I-go o w układzie odżelazienia i odmanganiania
Obliczeniowe natężenie przepływu wody:
Q=11,0 m3/h
Obliczeniowa prędkości filtracji:
Vfobl. <=8,0m/h
Wymagana powierzchnia filtracji:
Ffwym = Q/Vfobl.= 11,0/8,0 = 1,375m2 (+/-5%)
Dobrano 2 zestawy filtracyjne:
FIC/100/4104/N o średnicy 1000 mm
Wyk. indywidualne, powierzchnia filtracyjna Ff1=0,79m2 (jednego zestawu filtracyjnego)
Całkowita powierzchnia filtracji:
Ff = 2 x 0,79 = 1,58 m2> =Ff wym= 1,375m2
Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie
Vf=Q/Ff=6,9 m/h
Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):
W1-złoże kwarcowe o granulacji
8-16 mm - objętość dennicy filtra
W2-złoże kwarcowe o granulacji
4-8 mm – 10 cm.
W3-złoże kwarcowe o granulacji
2-4 mm – 10 cm.
W4-Złoże katalityczne Mangolic83 o granulacji1-3 mm – 50 cm
Minimalna zawartość MnO2:
82,5%
W5- złoże kwarcowe o granulacji
0,8-1,4 mm – 80 cm.
Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów:
a. Filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji producenta, Dn=1000 mm,
Hwalczaka=1600 mm
b. Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G 1”,
c. Złoża filtracyjnego
d. 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi, DN50=4szt., DN100=2szt.
e. Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej, przewodów elastycznych i spustu z filtra
f. Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkości nie większej niż 0,25 mm
g. Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami
Przyjęto kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/100/4104 prod. doświadczonej firmy produkcyjnej.
Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i
zaworkami tłumiącymi. Zestawy filtracyjne muszą posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.
6.2.5. Dobór zestawu regeneracji filtrów I-go o
Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny, proces regeneracji filtra odbywać się będzie w
następujących etapach:
I - ETAP- płukanie powietrzem z intensywnością q = 20 l/s∙m2 tj. z wydajnością Q = 57 m3/h przez 5 min
II - ETAP- płukanie wodą z intensywnością q = 15 l/s∙m2 tj. z wydajnością Q = 42 m3/h przez tpł.w =
7min
III-ETAP - po zakończeniu procesu płukania przez 3 minuty prowadzona jest stabilizacja złoża wodą
surową podawaną przez pompę głębinową zamontowaną w studni z wydajnością Qgł = 11 m3/h.
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Etap I - W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy doświadczonej firmy
produkcyjnej: DIC 75H, zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów:
Dmuchawy typ:
DIC75H o mocy P=4,0 kW
Wydajność powietrza:
Qpow=57 m3/h,
Różnicy ciśnień
∆pdm = 5 m,
Zaworu bezpieczeństwa typ:
2BX2 147-75H
Łącznika amortyzacyjnego ZKB,
DN 40
Zaworu zwrotnego typ. 402,
DN 40
Przepustnicy odcinającej
DN 40
Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088,
Zestaw dmuchawy musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.
Etap II - W celu płukania filtra wodą dobrano zestaw
Pompa płucząca Typ:
TP- 65-230/2/3,0 kW
Wydajność
Qpł.= 42 m3/h
Wysokość podnoszenia
Hpł.=10-16 mH2O
Kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej DN100
Kolektora tłocznego ze stali kwasoodpornej DN80
Armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu
Zestaw pompy płuczącej musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie, zestaw pompy płuczącej
zamontowany będzie na odrębnej ramie.
6.2.6. Istniejący zbiornik
Magazynowanie i retencjonowanie wody wstępnie uzdatnionej odbywać się będzie w istniejącym
częściowo zagłębionym zbiorniku retencyjno-wyrównawczym. Zbiornik obecnie zgodnie z technologią
przeznaczony jest do magazynowania wody czystej. Wykonany jest z żywicy poliestrowej zbrojonej
matą szklaną. Z zewnątrz pomalowany jest farbą zabezpieczającą przed korozją. Charakterystyczne
dane zbiornika: pojemność całkowita 60m3, długość całkowita - 9,50m, średnica nominalna - 3,0m.
Zbiornik podłączony jest rurociągiem ciśnieniowy doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW z
rur PE100 SDR11 PN110mm wraz z armaturą oraz rurociągiem ssawnym doprowadzający wodę ze
zbiornika wody czystej do budynku SUW z rur PE100 SDR11 PN16 160mm wraz z armaturą, ponadto
rurociągi przelewowy i spustowy odprowadzające wodę ze zbiornika wody do zbiornika popłuczyn z rur
PE100 SDR11 PN16 160mm. Zbiornik chroniony jest termicznie warstwą gruntu.
Rzędna góry zbiornika
91,70 m n.p.m.
Rzędna dna zbiornika
88,70 m n.p.m.
Maksymalny poziom zwierciadła wody (alarm) 91,50 m n.p.m.
Poziom wyłączenia pompy
pmax = 91,40 m n.p.m.
Poziom włączenia pompy
pmin = 91,20 m n.p.m.
Minimalny poziom zwierciadła wody (alarm) 89,20 m n.p.m.
6.2.7. Pompownia II-go o - zestaw hydroforowy.
Dla układu filtracji II-go o proponuje się zastosowanie zestawu hydroforowego: ZH-ICL/M 4.4.80/1,5kW
+ 1.32.40/7,5kW+TP 65-230/2/3,0kW (układ wyposażono w pompę rezerwową). Zestaw hydroforowy
wyposażony jest w wysokosprawne pompy ICL oraz pompę płuczącą TP produkcji Grundfos.
Założone parametry pracy zestawu:
Sekcja gospodarcza:
Q= 16 m3/h - wydajność zestawu bez pompy rezerwowej
H= 50 mH2O - wysokość podnoszenia Sekcja gospodarcza:
Q= 36 m3/h - wydajność zestawu
H= 50 mH2O - wysokość podnoszenia
Sekcja płucząca:
Q=43 m3/h - wydajność
H=16 mH2O - wysokość podnoszenia
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6.2.8. Dobor filtrów II-go o w układzie odmanaganiania i odżelazienia
Obliczeniowe natężenie przepływu wody:
Q=11,0 m3/h
Obliczeniowa prędkości filtracji:
Vfobl. <=8,0m/h
Wymagana powierzchnia filtracji:
Ffwym = Q/Vfobl.= 11,0/8,0 = 1,375m2 (+/-5%)
Dobrano 3 zestawy filtracyjne 5,7m3/h
36"x72" o średnicy 920 mm
Wyk. indywidualne, powierzchnia filtracyjna Ff2=0,64m2 (jednego zestawu filtracyjnego)
Całkowita powierzchnia filtracji 2 filtrów:
Ff = 2 x 0,64 = 1,92 m2> =Ff wym= 1,375m2
Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie
Vf=Q/Ff=5,7 m/h dla 2 filtrów pracujących jednocześnie
Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):
W1-złoże kwarcowe o granulacji
8-16 mm - objętość dennicy filtra
W2-złoże kwarcowe o granulacji
4-8 mm – 10 cm.
W3-złoże kwarcowe o granulacji
2-4 mm – 10 cm.
W4-Złoże katalityczne Greensand Plus o granulacji 0,35– 80 cm
Minimalna zawartość MnO2:
75,0%
W5- złoże kwarcowe o granulacji
0,8-1,4 mm – 50 cm.
Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów:
a. Zbiornika filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji producenta, Dn=920 mm,
H=1840 mm
b. Głowica Sterująca Magnum - ze sterownikiem czasowym Logix 742, który uruchamia proces
regeneracji po upływie zadanego czasu
c. Rura dystrybucyjna, dystrybutor górny
d. Złoże katalityczne
e. Dystrybutor dolny
f. Zbiornik KMNO4
g. Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej lub PVCU, przewodów elastycznych i spustu z filtra
h. Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkości nie większej niż 0,25 mm
i. Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami
Przyjęto kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/100/4104 prod. doświadczonej firmy produkcyjnej.
Orurowanie zestawu wykonane z tworzyw sztucznych np. PVCU lub ze stali nierdzewnej lub X5CrNi 1810 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami
pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i zaworkami tłumiącymi. Zestawy filtracyjne muszą posiadać
atest PZH na kompletne urządzenie.
6.2.9. Wyliczenia ilości wody z płukania, dobór odstojnika
W celu określenia wielkości zrzutu wód popłucznych zgodnie z założeniami projektowymi przyjęto
następujące założenia:
- ilość filtrów:
2x 1000+3x900 szt z głowicą magnum CRB.,
- czas płukania filtra 1000 wodą uzdatnioną: tpł.w = 7 minut,
- spust pierwszego filtratu:
t1f = 3 minuty,
- intensywność płukania:
q = 13 l/s∙m2,
- czas płukania wodą w celu stabilizacji złoża: tpł. w s = 3 minuty
- wydajność pompy głębinowej:
Qgł = 15 m3/h,
- przepływ przez 1 filtr podczas stabilizacji:
Q1 = 15 m3/h,
- filtry płukane będą min 1 na dobę, max 2 na dobę, czasie płukania 1 filtra max 1 na godzinę.
Dla powyższych założeń otrzymamy:
Ilość wody potrzebna do płukania 1 filtra:
Vpł = Qpł ∙ tpł.w = (42/60) ∙ 7 = 4,9 m3; gdzie:
Qpł – wydajność pompy płucznej
Qpł = 42 m3/h
tpł.w – czas płukania filtra wodą uzdatnioną tpł.w = 7 minut
Ilość wody ze spustu pierwszego filtratu:
V1f = Q1 • t1f =(15/60)∙3 = 0,75 m3; gdzie:
Q1 – natężenie przepływu przez 1 filtr
Q1 = 15 m3/h
t1 – czas spustu pierwszego filtratu
t1 = 3 minuty
Ilość wody pochodzącej z procesu stabilizacji 1 złoża filtracyjnego:
Vpł s = Qp gł ∙ tpł. w s =(15/60)∙3 = 0,75 m3 gdzie:
Qp gł – max wydajność pompy głębinowej
Qp gł = 15 m3/h
tpł. w s – czas płukania filtra wodą surową
tpł. w s = 3 minuty
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Ilość wody zużytej na wypłukanie filtra razem VΣpł = Vpł.+V1f +Vpł s= 6,4 m3; gdzie:
Vpł – ilość wody potrzebna do płukania 1 filtra Vpł = 4,9 m3
V1f – ilość wody ze spustu pierwszego filtratu V1f = 0,75 m3
Vpł s – ilość wody z procesu stabilizacji złoża Vpł s = 0,75 m3
Ilość wody zużytej na wypłukanie 1 filtra wyniesie 6,4 m3, a w zbiorniku popłuczyn zamontowana
będzie pompa o wydajności max 10m3/h, załączana nie częściej niż 1 raz na 8 godzin, co daje:
a)
Zrzut popłuczyn z płukania filtra 1000 w wielkości:
− zrzut maksymalny godzinowy
Qmax,h =
6,4 m3/h,
− zrzut średni dobowy
Qśr,d =
6,4 m3/d,
− zrzut maksymalny roczny
Qmax,rocz. = 2330 m3/rok.
b)
Zrzut popłuczyn z płukania filtra 900 w wielkości:
− zrzut maksymalny godzinowy
Qmax,h =
3,2 m3/h,
− zrzut średni dobowy
Qśr,d =
3,2 m3/d,
− zrzut maksymalny roczny
Qmax,rocz. = 1165 m3/rok.
c)
Zrzut popłuczyn z płukania filtrów 1000+900 w wielkości:
− zrzut maksymalny godzinowy
Qmax,h =
9,6 m3/h,
− zrzut średni dobowy
Qśr,d =
9,6 m3/d,
− zrzut maksymalny roczny
Qmax,rocz. = 3495 m3/rok.
Stąd przyjęto następujące wielkości zrzutu popłuczyn:
− zrzut maksymalny godzinowy
Qmax,h =
9,6 m3/h,
− zrzut średni dobowy
Qśr,d =
22,4 m3/d,
− zrzut maksymalny roczny
Qmax,rocz. = 8155 m3/rok.
Obliczenie objętości odstojnika
Z uwagi na czas sedymentacji i częstotliwość płukania filtrów przyjęto, że odstojnik musi posiadać
objętość pozwalającą na dopływ wody z min 1 płukania filtra 1000 i 900 mmm oraz na 6 miesięczne
magazynowanie osadu 0,9m3. Objętość ta wyniesie: Vodst=9,6+0,9=10,5m3 - przyjęto istniejący
odstojnik 2x Dn 1500mm o objętości czynnej 10,6 m3. Do odpompowania wody nadosadowej dobrano
pompę zanurzalną typu: SWP.01.02.50 0,75 kW, Qmax 10,0 dla h=3,0 m lub równoważną. Zakłada się
płukanie każdego filtra średnio co 36 h. Przyjęto pracę SUW ze średniodobową wydajnością =
500m3/d. Ilość zawiesin żelaza odprowadzonych co 24 godzin do odstojnika z płukania max 2 filtrów
wynosi: M1 = 2 MFe x (Qdśr.: 3) x 1,5 = 2 x 3,46 g/m3 x (500 m3/d : 2) x 2 = 2306 g.
Sprawność odstojnika wynosi około 95 % z czego wynika, że 5 % zawiesin odpływa do odbiornika; Mo =
M1 x 0,05 = 2306 x 0,05 = 115,3g. Zawiesina odprowadzana będzie z wodą w ilości max 2 x 12,2m3/d.
Wynika z tego stężenie zawiesin żelaza w wodzie odprowadzanej do odbiornika: SFe = 115,3 g : 24,4 m3
= 4,72 g/m3 tj 4,72mg/dm3 – dopuszczalne 10mg/dm3. Zawiesina ogólna nie przekroczy dwukrotnego
stężenia Fe tj. 10mg/ dm3 – dopuszczalne 35mg/dm3.
6.2.10. Wyliczenia ilości podchlorynu sodu, dobór dozownika:
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest regulowana przepisami prawnymi zawartymi w
Ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U.2018 poz. 1152), stacja musi być wyposażona do dezynfekcji wody, dane do doboru chloratora:
- projektowane natężenie przepływu wody
Q=36,0 m3/h (10l/s)
- wymagana dawka chloru
D=0,3 g/m3
- stężenie dawkowanego podchlorynu sodu
c=3% u
- Ilość podchlorynu sodu NaOCl na 1 m3 wody: D1NaOCl=D/c=0,3/0,03=10 gNaOCl/m3
- godzinowe zapotrzebowanie NaOCl:
DNaOCl=Q∙ D1NaOCl=36∙10=360 gNaOCl/h
Przy założeniu: ciężaru właściwego
1ml NaOCl=1 g NaOCl
i częstotliwość skoku pompki membranowej 100 impulsów na minutę tj. 6000 imp./h
Dawka NaOCl wynosi:
DNaOCl= (100 ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,017 ml./imp
Dobrano zestaw dozujący sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów.
W skład zestawu wchodzą: pompka z podstawka DDC 6-10; mieszadło typu ubijak; zestaw czerpalny
giętki SA 4/6; czujnik poziomu NB/ABS; zawór dozujący IR 6/12; wąż dozujący 14 mb; zbiornik
zaczynowy 100 l.
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6.2.11. Dobór przepływomierzy:
Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem
uzdatniania przyjęto przepływomierze z nadajnikiem impulsów: Dostawa w ramach orurowania poza
zestawami technologicznymi.
- woda surowa:
przepływomierz SIEMENS
DN 80(65)*
- woda płuczna Io:
przepływomierz SIEMENS
DN 100
- woda za filtrami Io: przepływomierz SIEMENS
DN 80(65)*
o
- woda na II :
przepływomierz SIEMENS
DN 80(65)*
- woda czysta:
przepływomierz SIEMENS
DN 100(80)*
* przy wykorzystaniu instalacji z SUW Słone
6.2.12. Dobór sterownia pneumatycznego:
Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników
osprzętu filtrów Io. W jej skład wchodzą: filtr powietrza, filtr/reduktor, filtr mgły olejowej, zawór
dławiąco-zwrotny, zawór elektromagnetyczny, zawór odcinający, reduktor, manometry, rotametr,
czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki zasilanie ze sprężarki powietrza.
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone w przeszklonej szafie o wymiarach
800x600x200 mm.
6.2.13. Pomiar ciśnienia:
W układzie technologicznym projektuje się manometry oraz przetworniki ciśnienia:
- na wodzie surowej,
- przed i za układem filtrów,
- w rozdzielni pneumatycznej,
- na rurociągu pompy płuczącej przed (ciśnienie w sieci) i za pompą,
- na rurociągu dmuchawy
6.2.14. Rurociagi technologiczne:
W układzie technologicznym projektuje się rurociągi technologiczne dla przepływów max: 14 [m3/h]
pierwszy i drugi stopień filtracji prędkość przepływu v= 1,5-2,0[m/s] ; 72 [m3/h] dla wody płuczącej
v=1,5-2,5[m/s]; wyjście ze stacji max 36m [m3/h] v=1,5-2,0 [m/s]
UWAGA:
Wszystkie rurociągi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-1. Kołnierze i armatura min PN10 i max PN16, śruby oraz podkładki wykonane ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca
wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu pompowego) wykonać z ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Dopuszcza się stosowanie rurociągów z PEHD SDR11,
prędkości v jak wyżej. Typoszereg rur stalowych DN40/śr. zew. 48,30mm; DN50/60,3; DN65/76,10;
DN80/88,90; DN100/114,3; DN125/141,3; DN150/168,3;
6.2.15. Instalacje grzewcze, wentylacyjne i osuszacz powietrza
Projektuje się ogrzewanie pomieszczeń elektrycznymi grzejnikami olejowymi, instalacja wentylacyjna
nawiewna grawitacyjna poprzez otwory w drzwiach, wywiewna mechaniczno-grawitacyjna. Dla hali
poprzez wywietrzak zintegrowany WZs,(k) DN315/160 o mocy 0,1kW. Wywietrzak zintegrowany jest
to konstrukcja z tworzyw sztucznych (np. PCV) kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji
mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz wywietrznika właściwego wykonanego
z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który przy pomocy
kanału zakończonego kołnierzem montażowym będzie podłączony do pomieszczenia chlorowni.
Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju
wentylatora. Jak również zintensyfikować ją przy jego pracy. Dla pomieszczenia chlorowni (wł. z zew.
blokada zamka, kratka 0,3m nad poadzką) i wc (kratka 0,3 pod sufitem) wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechaniczne wentylatorem sufitowym DN125 mm poprzez
wywiewki
z
wyprowadzeniem nad dach. Dla pom. konserwatora wentylacja grawitacyjna poprzez wywiewki z
wyprowadzeniem nad dach. W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej
na zbiornikach/filtrach i rurociągach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrza AMB50, o
wydajności Q=750 m3/h i max mocy 0,85kW .
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6.3.
STEROWANIE PRACĄ SUW
6.3.1. Założenia główne
Zaprojektowano pracę SUW w trybie automatycznym: podstawowe założenia funkcjonalne:
I-szy st. pompowania i filtracji - pracuje w trybie napełniania zbiornika wody wstępnie uzdatnionej,
pompy 1 i 2 pracują naprzemiennie, poziomy załączania i wyłączania pomp głębinowych bez zmian.
II-gi st. pompowania i filtracji - pracuje w trybie napełniania zbiornika wody czystej, przy stałym
ciśnieniu zestaw hydroforowy podaje wodę do automatycznych filtrów z głowicami Magnum.
III-ci st. pompowania do sieci - pracuje w trybie dyspozycji ciśnienia w sieci, przy gwałtownym spadku
ciśnienia włączana jest pompa ppoż. W przypadku minimalnego poziomu wody w zbiorniku wody
czystej możliwe jest załączenie pompy ppoż. II-go st. i napełnianie zbiornika wody czystej wodą
wstępnie uzdatnioną pompą ppoż. II-go st.
Zrzut filtratu i popłuczyn - z istniejącego osadnika woda jest pompowana do odstojników procujących
naprzemiennie w trybie napełniania i opróżniania osiągnięcie poziomu maksymalnego w jednym
powoduje opróżnienie drugiego, dodatkowo opróżnienie zbiorników każdorazowo po 3-4 godzinach od
ostatniego napełniania.
Chlorowanie - załączanie ręcznie, praca automatyczna na sygnał z zestawu hydroforowego III-go st.
6.3.2. I-szy stopień filtracji - rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem
Rozdzielnia Technologiczna - RT (RZS-T) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla
elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej RG
napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie:

pompami głębinowymi,

pompą płuczną,

dmuchawą,

pompą/przepustnicą w odstojniku

elektrozaworami napędów przepustnic filtrów
Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne
dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo kontrolnych takich jak:
 analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników
pomp głębinowych),
 sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy
poziomu wody),
 wodomierze
 przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach napędów
pneumatycznych)
Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 7”), dzięki
któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować pracą całej Stacji z
wyłączeniem Zestawów Hydroforowych, agregatu sprężarkowego oraz głowic Magnum które
posiadają własne sterowniki. Zasilanie tych urządzeń z rozdzielni głównej RG.
Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami silnikowymi.
Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez aparaturę
kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla silników) lub poprzez panel HMI
(napędy przepustnic filtrów).
Sterownik mikroprocesorowy: programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą
urządzeń stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody.
Mikroprocesorowy sterownik typu ICSW ma budowę modułową pozwalającą na dowolne
konfigurowanie oraz rozbudowę o dodatkowe moduły wejść/wyjść analogowych i binarnych.
Podstawowe dane techniczne sterownika:
 Zasilanie: 15..30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem akumulatora)
 Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485
 Parametry transmisji: protokół MODBUS RTU (slave, 8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit
stopu); maksymalna prędkość transmisji 115200bps
 Temperatura pracy: -5...+75 °C
 Wilgotność:
5...95 %
Projekt: SUW Drzonów

Strona 34

Inwestor: GMINA ŚWIDNICA

Projekt: PROJEKT

Sterownik wersji rozszerzonej powinien umożliwiać:
- Dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz system stron
internetowych pozwalający na przegląd bieżących danych procesowych, nastaw, komunikatów
alarmowych bieżących i historycznych
- Zdalną zmianę nastaw poprzez system stron internetowych
- gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach
- wymianę oprogramowania poprzez łącze internetowe
- zdalną wymianę oprogramowania (w przypadku podłączenia do Internetu lub sieci
GPRS/EDGE/UMTS)
- obsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ GPRS/EDGE/UMTS)
z wykorzystaniem protokołów internetowych
Zasada działania sterownika: sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i
wyłączające określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w
każdym zbiorniku retencyjnym), przepływomierzy, prądowych przetworników ciśnienia i prądu oraz
programu wewnętrznego jak i wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie
procesu płukania.
Podstawowe funkcje: sterownik ICSW na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z
przetworników zewnętrznych (pomiar: ciśnienia, poziomu wody, przepływu) realizuje rozmaite
zadania:
 włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;
 podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające powietrze do filtrów;
 zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku
retencyjnym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego
wodomierzem przy pompie płucznej;
 blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię;
 steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym przy filtrach;
 umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej możliwości
włączenia urządzeń;
 umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel HMI)
 umożliwia nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu stałego
łącza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub łącza internetowego (zdalne stanowisko
operatorskie)
 opcjonalnie umożliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS).
Sterowanie pracą stacji: projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie
automatycznie. Pracą zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik ICSW zapewniający
automatyczne działanie procesów filtracji I-go stopnia oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu
zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje
automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny.
Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyrównawczym
60m3 , wody wstępnie uzdatnionej.
Praca stacji w trybie uzdatniania wody.
Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie zbiornika retencyjnego
pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do budynku stacji i poprzez aerator,
zespół filtrów do zbiornika retencyjnego. Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar
ilości przepompowanej wody surowej. Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym
tłoczona jest grawitacyjnie do sieci wodociągowej.
Praca w trybie płukania.
Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i upłynięciu określonej
liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej wodomierzem za pompami głębinowymi na
wejściu do Stacji.
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W początkowej fazie napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej
kolejności układ przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje
otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem z
dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W
następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu
powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do płukania kolejnych filtrów w
identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu płukania filtrów następuje przejście do
pracy w trybie uzdatniania.
UWAGA: Producent zestawów technologicznych do uzdatniania wody przyjętych w tym opracowaniu
powinien posiadać własną sieć serwisową gwarantującą prawidłową obsługę gwarancyjną i
pogwarancyjną. Urządzenia technologiczne muszą być wykonane w hali technologicznej producenta w
zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urządzenia technologiczne powinny przejść
pozytywnie kontrolę na stanowisku testowym w hali producenta. Proces produkcyjny powinien
przebiegać zgodnie z systemem jakości ISO 9001-2001. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż
gotowych urządzeń i rurociągów międzyobiektowych.
Dla przyjętej w projekcie kompletnej technologii uzdatniania wody dopuszcza się zastosowanie
równoważnej technologii uzdatniania wody pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych
parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania a jej producent będzie w
stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza się zamiany pojedynczych urządzeń ze
względu na możliwość braku kompatybilności z całą technologią , co może skutkować nie uzyskaniem
żądanych parametrów wody uzdatnionej.
6.3.2. Monitoring i wizualizacja
Aby umożliwić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, projektuje się
wykonanie systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, pozwalającego zarówno
na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy
(wizualizacji).W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń inwestor/użytkownik winien
zapewnić stałe łącze internetowe w budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowość
co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym statycznym adresem IP) do przesyłu danych na
odległość (np. do siedziby użytkownika). Możliwe jest podłączenie stacji do Internetu przez kartę SIM z
uruchomioną usługą – statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) – warunkiem
koniecznym jest zapewnienie zasięgu operatora.
System Wizualizacji pozwala na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, zmianę
udostępnionych nastaw, rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich
wyświetlanie w formie wykresów. Szczegóły:
-sterownik z udostępnionymi rejestrami po Modbus RTU + zestaw hydroforowy sterownik dedykowany
z udostępnionymi rejestrami po Modbus RTU
-rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych + zmiany nastaw, stan załączeń/ wyłączeń urządzeń)
-wykresy bieżące - możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na wykresie w czasie
rzeczywistym
-wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością wyboru
przedziału czasowego (za okres min 1 rok wstecz)
-animacja obiektów - stan urządzeń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak komunikacji; animacja rur z
przepływem medium; stan przepustnic: otwarta/zamknięta
-odświeżanie danych - maksymalnie co kilka sekund
-dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi funkcjonalnościami głównej
aplikacji dla 1 użytkownika - przy zapewnieniu dostępu do Internetu przez Inwestora)
-możliwość lokalnej konfiguracji aplikacji (np. dołożenie kolejnej pompy, zmiany nr telefonów) z
poziomu admina
-lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin (pełen dostęp)
Wraz z systemem będzie zapewniona dostawa i instalacja następujących urządzeń: Serwer/stanowisko
operatorskie – o parametrach co najmniej: Procesor Pentium Core i3, Pamięć RAM 8GB,Dysk 1TB,
Karta graficzna Intel HD, Zasilacz
UPS – układ zasilania awaryjnego, MonitorPrzekątna: 24",
rozdzielczość: 1920 x 1080, Dodatkowe wyposażenie: klawiatura, mysz, listwa antyprzepięciowa,
drukarka laserowa A4, OprogramowanieMS windows 7 prof. 64bit.
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6.4 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE WOD-KAN SUW
6.4.1. Kanalizacja zewnętrzna istniejąca.
Ścieki z chlorowni - Ścieki z chlorowni odprowadzane są grawitacyjne przewodem do kratki w
posadzce dn110mm a następnie do wanny wychwytującej, neutralizatora o pojemności czynnej 1,0m3
pod posadzką chlorowni; w wannie ścieki zostaną rozcieńczone a następnie odprowadzone rurociągiem
PCV160mm do istniejącej studzienki osadnikowej DN 1200mm.
Ścieki porządkowe - Ścieki z umywalki i posadzki odprowadzane są grawitacyjne przewodem
PCV160mm do studzienki istniejącej studzienki DN 1200mm na przyłączu kanalizacji.
Ścieki technologiczne - Ścieki technologiczne pochodzące z płukania filtrów odżelaziaczy
odprowadzane są rurociągiem PCV1600mm do istniejącego osadnika studzienki DN1200mm gdzie
będzie zamontowana pompa zanurzalna Qmax=10m3/h w celu przepompowania wody nadosadowej
do istniejącego odstojnika 2x 1500 mm, po sedymentacji sklarowane popłuczyny spuszczone zostaną
do istniejącej kanalizacji. W zbiorniku wlotowym odstojnika zaprojektowano nowy układ wlotowy
PCV160mm odprowadzający popłuczyny do dolnej warstwy zbiornika; w zbiorniku wylotowym na
wylocie przelew 160/160mm do kanalizacji deszczowej.
Ścieki deszczowe - odwodnienie dachu, rynna DN125 i rura spustowa DN90mm na teren przyległy.
6.4.2. Sieci wodociągowe.
Z uwagi na budowę nowego zbiornika oraz na przebudowę instalacji technologicznych ujęcia, w
związku z budową w stacji, projektuje się nowe rurociągi wody surowej, uzdatnionej i czystej PEHD
110mm łączące studnie i zbiorniki z budynkiem SUW oraz rurociągi spustowo - przelewowe.
6.4.3. Instalacje wewnętrzne wod-kan.
Woda zimna z rurociągu wody czystej, woda ciepła przygotowywana lokalnie za pomocą
podgrzewacza pojemnościowego o mocy 1,5kW. Instalację wody zimnej i ciepłej zaprojektowano jako
przewody z rur polietylenowych uniwersalnych np. PE-X /Al/PE, do instalacji wody pitnej.
Podejścia do przyborów sanitarnych w posadzce i na płytach warstwowych. Przejścia pod proj.
zbiornikiem z rur PE z jednego odcinka lub wyjatkowo o połączeniach zgrzewanych. Na włączeniu
należy zainstalować kulowe zawory odcinające z korkiem odwadniającym. W najniższym punkcie
instalacji wykonać odwodnienie przewodów. Armatura do pomieszczeń sanitarnych - typowa,
standardowa produkcji krajowej, podłączenie za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym.
Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i armatury. Przewody wody zimnej i
ciepłej izolować otulinami z polietylenu typ Tubolit DG o współczynniku przewodzenia ciepła przy
średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK. Sposób rozprowadzenia przewodów wody
zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz zaprojektowane średnice pokazano w części rysunkowej. Wszystkie
zamocowania rur muszą zawierać ochronę antykorozyjną i akustyczną. Po wykonaniu instalacji wodnej
przewody rurowe należy przepłukać w obecności kierownictwa budowy i poddać próbie ciśnienia 0,6
MPa. Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby
ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia
pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.
6.5 ŹRÓDŁA ENERGII
Na cele grzewcze będzie wykorzystywane ciepło oddawane przez filtry w trakcie uzdatniania
wody oraz urządzenia technologiczne, dodatkowo zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocy od 0,5
do 1,5 kw. Zapotrzebowanie na moc cieplną Q =5,5 kW, temperatura w pomieszczeniach max 8oC.
6.6 WENTYLACJA
W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą
mechanicznie
(wywiewną) na podstawie obliczeń strumienia powietrza wywiewanego w
poszczególnych pomieszczeniach. Zaprojektowano dla każdego pomieszczenia odrębny układ
wywiewny powietrza oraz określono parametry i lokalizację urządzeń nawiewnych i wywiewnych.
Projektowany układ wentylacji wywiewnej hali filtrów [3/1] oparty na wywietrzaku zintegrowanym
315/160mm. W pomieszczeniu chlorowni i umywalki wentylator na sufitowy 120m3/h. W chlorowni
sterowany z kasety zewnętrznej, wejście po przewietrzeniu, w pomieszczeniu umywalki zintegrowany z
oświetleniem, w pom [3/4] wywiew wywiewką 125mm. Nawiew do pomieszczenia filtrów [3/1]
podciśnieniowo 2 nawiewnikami w drzwiach 2x0,2x0,35=0,14m2, do pom. [3/2] i [3/3] z pom.[3/1] w
kratkami w drzwiach 0,1x0,2m=0,02m2, do pom. [3/4] w drzwiach zewnętrznych o pow. = 0,02m2.
Pom.
Funkcja
Kubatura
Wymagania Wywiew
Pow. nawiew
3
3
[m ]
n lub m3 /h
[m /h]
[cm2]
[3/1]
Pomieszczenie filtrów
192,1
3 wym./h
600
1400
50 m3/h
[3/2i3/3]
Pom. umywalki i tech.
7,7+7,7
40
200
[3/4]
Pomieszczenie chlorowni
13,5
5wym./h
120
200
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6.7 ZASILANIE ENERGETYCZNE
Istniejące, zalicznikowe z istniejącego złącza ZK-P zlokalizowanego na budynku suw do
projektowanych rozdzielni wewnętrznymi liniami kablowymi YKYżo 5x35mm2 . Na etapie wykonania
projektu wykonawczego lub przed przystąpieniem do prac remontowych branży elektrycznej należy
sprawdzić stan techniczny ww. przyłącza eNN.
6.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE
Opracowanie jest projektem budowlanym i zawiera wytyczne do projektu wykonawczego
instalacji elektrycznych w zakresie: zasilanie kablowe, rozdzielni przy ZK+P oraz budowa .
- Rozdzielni RG i technologicznej RT
- Instalacje zasilania i sterowania urządzeń technologicznych
- Instalacje oświetlenia podstawowego i zewnętrznego
- Instalacje gniazd wtyczkowych
- Instalację siłową
- Instalacje połączeń wyrównawczych
- Instalacje odgromowe
- Ochronę przeciwprzepięciową i ochronę od porażeń
6.8.1. Charakterystyka elektroenergetyczna
Przyjęto:
napięcie zasilania
- U = 230/400V
układ sieci; instalacje odbiorcze
- TN-S
6.8.2. Stan istniejący
W SUW instalacje wykonane są w układzie TN-C i TN-S. Budynek SUW jest zasilany z linii
kablowej – istniejąca rozdzielnia i instalacja do wykorzystania.
6.8.3. Zasilanie oraz zestawienie odbiorników
Istniejące rozdzielnie przewidziano do uporządkowania i do rozbudowy na poniższe potrzeby:
ODBIORNIK

Moc [W]

Ilość [szt]x φ

Oprawy : OPK 2X36 LU LED
Oprawy : WC
Osuszacz
Grzejniki
Gniazda 24V
ZEWNETRZNE ECO LED I STEROWANIE
PODGRZEWACZ CWU
WENTYLATORY
GNIAZDA OGOLNE
ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA
ROZDZIELNIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO II-go st. filtracji
ROZDZIELNIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO III-go st. sieci

72
75
1000
500-1500
1000
150
3500
150
2000
14000
14000
14000

8
2
2
5
2
2
1
3
2
1
1
1
OGÓŁEM

RAZEM [kW]
0,60
0,15
2,00
5,00
2,00
0,30
3,50
0,45
4,00
14,00
6,00
8,00
46,00

6.8.5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Nad złączem kablowym przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
6.8.6. Pomiar energii elektrycznej.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla wszystkich obiektów zlokalizowany jest w złączu
kablowym-pomiarowym ZK+P posadowionym na terenie działki przy studniach.
6.8.7. Rozdzielnica RZS-T.
Rozdzielnica RG zaprojektowana została na hali stacji uzdatniania wody. Do zasilania
projektowanej RG i RT należy ułożyć kabel zasilający YKY-żo 5x35mm2 relacji ZK+P–RG-RT. Z
projektowanej rozdzielnicy zasilane będą obwody gniazd wtykowych, oświetlenia oraz wszystkich
urządzeń technologicznych stacji SUW z rozdzielnicy RT urządzenia technologiczne. Na potrzeby
projektu przyjęto obudowę wolnostojącą o wymiarach 2000x1200x500. Schemat elektryczny RG i
schemat połączeń RT przedstawiono na rysunkach. Obwody zasilania wykonać zgodnie z częścią
graficzną projektu. Rozdzielnia RT zaplanowana do wykonania wg projektu wykonawczego jako
dostawa łączna z urządzeniami zawierać będzie również obwody sterowania pracą stacji uzdatniania
wody. W celu zapewnienia prawidłowej pracy automatycznej zaplanowano sterowanie układem
technologicznym za pomocą sterownika PLC SIEMENS serii S7-200.
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W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stacją SUW a obsługą należy wykonać moduł
GSM/GPRS za pośrednictwem, którego będzie można przesyłać krótkie wiadomości tekstowe
informujące o zaistniałych awariach oraz stanie pracy stacji SUW. W celu sterowania stacją SUW należy
zamontować min czarno-biały terminal dotykowy o przekątnej 5,7".
Za pośrednictwem terminalu należy zapewnić następujące funkcje obsługi:
•
kontrola nad stanem pracy stacji,
•
sygnalizacja awarii,
•
ręczne sterowanie pracą, w tym obsługę wszystkich cykli pracy (np. wymuszone płukanie),
•
pozostałych funkcji ujętych w części technologicznej, w dziale wytyczne automatyki.
Schemat układu połączeń technologicznych przedstawiono na rysunku - wg tego schematu należy
wykonać obwody sterujące. Rozdzielnice w obudowie naściennej, w rozdzielnicy RG zainstalować
wyłącznik główny. Jako wyłączniki przeciwporażeniowe zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe.
Obwody odbiorcze wyposażyć w wyłączniki nadmiarowe.
6.8.8. Instalacja oświetlenia podstawowego
Ilość opraw przyjąć w oparciu o wymagania PN-EN 12464-1., zgodnie z zaleceniami normy PNEN-12464-1, natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej (0,85 m) powinno wynosić min. 200 lx, przy
dobrej równomierność oświetlenia na polu zadania wzrokowego (Emin/Eśr > 0,70). Jako oświetlenie
ogólne hali technologicznej i pomieszczenia chlorowni projektuje się hermetyczne oprawy
świetlówkowe np. Plexiform Fibra III 2x36W EVG. W pomieszczeniu WC projektuje się plafoniery IP66
75W lub LED. W pozostałych pomieszczeniach konserwatora i chloratora projektuje się lampy 2x36W.
Do instalacji oświetlenia wewnętrznego należy stosować przewody typu YDY-żo o poziomie
izolacji 450/750V i przekroju minimalnym 1,5 mm2. Pionowe i poziome odcinki obwodów należy
prowadzić w metalowych korytach kablowych, nt lub w rurkach elektroinstalacyjnych PCV18. Średnica
rury uzależniona jest od średnicy przewodu i przyjmuje się, że powinna wynosić min. 1,5 x średnicy
zewnętrznej przewodu. Do rozgałęziania obwodów stosować wyłącznie puszki rozgałęźne głębokie o
klasie ochronności min. IP54, przy zastosowaniu złączek śrubowych lub złączek typu WAGO. Łączniki
oświetlenia montować na wysokości 1,3 m od poziomu podłogi chyba, że na rzucie instalacji pokazano
inaczej. Obwody oświetleniowe będą zasilane z zaprojektowanej rozdzielnicy RG.
6.8.9. Instalacje oświetlenia zewnętrznego
Na ścianie budynku przy wejściach przewidziano projektory LED ster. czuj. ruchu i czasowo.
6.8.10. Instalacja siłowa
Instalacja siły obejmuje zasilanie urządzeń technologicznych oraz gniazda wtyczkowe ogólnego
przeznaczenia. Instalacje gniazd należy wykonywać przewodami typu YDY-żo o poziomie izolacji
450/750V i przekroju minimalnym 2,5 mm2. Pionowe i poziome odcinki obwodów należy prowadzić w
metalowych korytach kablowych, nt lub w rurkach elektroinstalacyjnych PCV18. Średnica rury
uzależniona jest od średnicy przewodu i przyjmuje się, że powinna wynosić min. 1,5 x średnicy
zewnętrznej przewodu. Do rozgałęziania obwodów stosować wyłącznie puszki rozgałęźne głębokie o
klasie ochronności min. IP54, przy zastosowaniu złączek śrubowych lub złączek typu WAGO.
Należy stosować osprzęt elektryczny o klasie IP54. W pomieszczeniach suchych gniazda elektryczne
montować na wysokości 0,3 m. W pomieszczeniach wilgotnych gniazda elektryczne montować na
wysokości 1,3 m. Wypusty zaznaczone na rysunkach instalacji gniazd wtyczkowych wykonać jako
zakończone puszką lub jako zwinięty przewód w zależności od przewidywanych do zastosowania
urządzeń. W każdym z ww. przypadków należy zapewnić odpowiedni zapas przewodu zasilającego.
6.8.11. Połączenia wyrównawcze
W celu zapewnienia właściwego uziemienia budynku należy wykonać oddzielne uziomy
otokowe z bednarki ocynkowanej 30x4 mm. Na hali technologicznej oraz chlorowni należy
zainstalować główną szynę wyrównawczą GSW wykonaną bednarką ocynkowaną 30x4 mm
pomalowaną na kolor żółto-zielony. Do szyny należy podłączyć galwanicznie wszystkie elementy
stalowe konstrukcji oraz urządzeń stacji SUW.
6.8.12. Instalacja odgromowa
Budynek stacji SUW podlega ochronie odgromowej w klasie IV. Jako zwody poziome niskie drut stalowy ocynkowany w attyce i połaci dachowej, a jako przewody odprowadzające - drut stalowy
ocynkowany podłączony do bednarki uziomu. Uziom wykonać jako poziomy otokowy
6.8.13. Ochrona przed przepięciami
Zaprojektować dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową w rozdzielnicach.
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6.8.14. Ochrona od porażeń
Ochronę podstawową przeciwporażeniową będzie stanowiła izolacja oraz osłony czynnych
urządzeń elektroenergetycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będą wyłączniki różnicowoprądowe, ochronę dodatkową stanowić będzie samoczynne wyłączanie zasilania.
System ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napięciem dotyku należy wykonać wg PNIEC 60364-3:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk". Sposób wykonania ochrony dodatkowej powinien odpowiadać normie PN-IEC 603644-41:2000 "Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa". Układ zasilania dla
zaprojektowanych elementów opiera się o układ TN-S. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa jest
realizowana poprzez szybkie wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych.
Jako ochronę dodatkową zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30mA. Ten sam
wyłącznik różnicowoprądowy służy, jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim, gdyż
zapewnia odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na
dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych.
Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC-60364 tj.:
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego,
przewód neutralny N jasnoniebieski,
przewód ochronny PE żółtozielony.
Bolce uziemiające gniazd wtyczkowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE.
6.8.15. Uwagi końcowe
Instalacje wykonać w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepisami budowy urządzeń
elektrycznych. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z wymaganiami przepisów PBUE, PN, IEC oraz
przepisów zawartych w "Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanomontażowych" tom V Instalacje elektryczne.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych
zgodnie z normą PN-E-04700 oraz PN-HD 60364-6-61.
6.8.16. Skrzyżowania kabli elektrycznych i automatyki z uzbrojeniem terenu
W przypadku zaistnienia niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia terenu przy
skrzyżowaniach projektowanych sieci eNN należy stosować się do następujących zasad:
a) Skrzyżowania kabli z wjazdami i drogami - skrzyżowania kabla z projektowanymi wjazdami wykonać
w rurze ochronnej Arota SRS 110 ułożonej tak, aby odległość pionowa między górną częścią osłony
kabla, a powierzchnią wjazdu wynosiła co najmniej 70 cm.
b) Skrzyżowanie kabli z rurociągami - skrzyżowanie kabla z rurociągami wodnymi i kanalizacyjnymi
wykonać nad rurociągami, zachować odległości między rurociągiem a kablem min. 50 cm. Kable w
miejscu krzyżowania chronić rurą ochronną Arota DVK 75 -110 na długości po min 0,5 m z każdej strony.
c) Skrzyżowania kabli z innymi kablami energetycznymi - kable w miejscu krzyżowania chronić rurą
ochronną Arota DVK 75 – 110 na długości po min 0,5 m z każdej strony skrzyżowania.
d) Kolizje kabli z sieciami teletechnicznymi - przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z siecią
teletechniczną należy je chronić rurą Arota DVK 75 -110 na, długości 0,5m w obie strony od miejsca
skrzyżowania. Odległość pionowa między osłoniętym kablem a kanalizacją techniczną min 0,2 m.
6.8.17. Obliczenia techniczne
Dane wyjściowe: moc przyłączeniowa zgodna po zmianie umowy będzie wynosić Pz = 40kW.
Zabezpieczenie zgodnie z powyższymi warunkami wynosi 63A o charakterystyce zwłocznej.
W RG moc zainstalowana Pi = 42,0 kW, moc szczytowa Ps = 30,2 kW, Iz=6,0m,s=50mm2 Cu;y=54
Spadek napięcia ∆U=PsxIzx105/y/s/U=30,2x6x105/54/50/400=0,18%<∆Udopuszczalne=4%
Obliczenie prądu roboczego linii lB= 30200/1,71/400/0,9= 49,06 A
Dobór zabezpieczenia ln>1,25*IB ln > 1,25*49,06 A = 61,32 A
Zgodnie z warunkami zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi 63 A > 61,32 A.
Sprawdzenie skuteczności ochronny przy uszkodzeniu:Tz<5s; Uo=230V; ib<In=50A; Iw=281(WT-00/gG)
Z=0,422 ohm, musi być spełniony warunek 1,25 x Z x Iw <= Uo
1,25 x 0,422x 281 <= 220
148,3<230
WYNIKI OBLICZEŃ POZYTYWNE
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7.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Obiekt jest zlokalizowany w Drzonowie w II strefie klimatycznej. Wymiary i usytuowanie
względem stron świata podano na rysunku nr 1 PZT – projekt zagospodarowania terenu.
7.1.PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ ti<8oC
PRZEGRODY
L.P
.
1
2
3
3

SYMBOL
PG-GRUNT
STR-PARTER
SZ-ZEW
SZ-WEW

OKNA I DRZWI

L.P

SYMBOL
1 DZ
1 DZ

OPIS

RODZAJ

Podłoga na gruncie
Strop nad pom.
Ściana zewnętrzna
Ściana wewnętrzna

U

[W/m2K]

Podłoga na gruncie
Strop ciepło do góry
Ściana zewnętrzna
Ściana wewnętrzna

OPIS
Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne

gG
0,67
0,67

Umax STAN WT 2017
[W/m2K]

1,500
1,500
0,300
0,700
0,450
0,900
0,450 bez.wym

I
P
P
P

U

K]

65,0
63,5
31,5
32,5

spełniony
spełniony
spełniony
spełniony

Umax STAN WT 2017
[W/ K]
spełniony
1,300
1,300
I
spełniony
1,300
1,300
I

[W/

POWIERZCHNIA
[m2]

POWIERZCHNIA
[ ]

6,60
2,00

7.2 OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ BUDYNKU
WSKAŹNIK CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEB.
NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEB.
NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 11)
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEB.
NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ
JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI
CO2
UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII W ROCZNYM

OCENIANY BUDYNEK
EU

=

11,5 kWh/(m2·rok)

EK

=

29,6 kWh/(m2·rok)

EP

=

88,9 kWh/(m2·rok)

ECO2

= 0,029 t CO2/(m2·rok)

UOZE =

WYMAGANIA DLA NOWEGO
BUDYNKU

EP

= 110,0 kWh/(m2·rok)

0,0 %

7.3 OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA, WENTYLACJI I CWU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

OPIS SYSTEMU PRZYGOTOWANIA
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYTWARZANIE CIEPŁA

Elektryczny podgrzewacz przepływowy

PRZESYŁ CIEPŁA

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pom. dla
grupy punktów poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych
Brak zasobnika

AKUMULACJA CIEPŁA
ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
WYTWARZANIE CIEPŁA
PRZESYŁ CIEPŁA
AKUMULACJA CIEPŁA
REGULACJA I WYKORZYSTANIE CIEPŁA

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
WENTYLACJA
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI
OŚWIETLENIA
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE
BUDYNKU

Projekt: SUW Drzonów

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI konwektorowy, płaszczyznowy, promiennikowy i
podłogowy kablowy
ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe z
regulatorem P
OPIS WENTYLACJI I OŚWIETLENIA
GRAWITACYJNA - MECHANICZNA – na nawiewie
zastosowano WYWIETRZAK ZINTEGROWANY
Oprawy LED

ŚREDNIA
ROCZNA
SPRAWNOŚĆ
0,99
0,80
1,00
ŚREDNIA
SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ

0,99
1,00
1,00
0,91
ŚREDNIA
SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ
1,00
1,00

DOSTĘPNYM ŻRÓDŁEM ENERGII jest energia elektryczna
WYKORZYSTANO do: OGRZEWANIA energie odnawialną
– ciepło wody pobieranej z gruntu – (straty temperatury
na rurociągach i filtrach stanowi wykorzystanie energii
odnawialnej) w celu ograniczenia ilości powietrza
wentylacyjnego i strat ciepła zastosowano osuszacz .
PRZYGOTOWANIE CWU – energie elektryczną
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7.4 WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK [kWh/(m2•rok)]
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII
LUB ENERGII
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
SUMA[kWh/(m2rok)]
UDZIAŁ[%]

OGRZEWA
CIEPŁA
NIE
WODA
I
UŻYTKOW

11,9
11,9
40,2

OŚWIETCHŁODZLENIE
ENIE
WBUDOWA

7,2
7,2
24,4

0,0
0,0
0,0

10,5
10,5
35,4

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK:

SUMA

RODZAJ
NOŚNIKA
ENERGII

29,6 ELEKTR
29,6 ELEKTR
100,0 ELEKTR
29,6

kWh/
(m2·rok)

7.5 WSK ROCZ. ZAPOTRZEB. NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/(m2•rok)]
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII
LUB ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
SUMA
UDZIAŁ

OGRZEWA
CIEPŁA
NIE
WODA
I
UŻYTKOW
35,7

CHŁODZ- OŚWIETLE
NIE
ENIE
WBUDOWA

21,7

0,0

31,5

35,7

21,7

0,0

31,5

40,2

24,4

0,0

35,4

WSK. ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP:

SUMA

RODZAJ
NOŚNIKA
ENERGII

ELEKTR
88,9 ELEKTR
100,0 ELEKTR
88,9

88,9

kWh/
(m2·rok)

8.0. DOPUSZCZALNE ZMIANY
Dopuszczalne jest stosowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych zamiennych o
parametrach zgodnych z założonymi wymogami technicznymi i eksploatacyjnymi.
UWAGA: Wyroby budowlane zastosowane do wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich
przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

9.0. INNE INFORMACJE
• Planowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich, a uciążliwości związane z realizacją i
eksploatacją budynku nie przekraczają granic opracowania.

Projekt: SUW Drzonów

Strona 42

Inwestor: GMINA ŚWIDNICA

Projekt: PROJEKT

B-II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANEGO
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