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OPIS  TECHNICZNY 

A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU UJĘCIA STUDNI NR 5 

1. Zleceniodawca 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Trzebiatowie, Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów. 

2. Podstawa prawna opracowania 

 Dokumentację opracowano w ramach umowy nr 1/2010 z dnia 29.09.2010r. na opracowanie projektu budowlanego 

podłączenia studni głębinowej nr 5 na ujęciu wody w MrzeŜynie gmina Trzebiatów, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą, 

a firmą „ABIS Instalacje Sanitarne Piotr Kluza” z Poznania. 

3. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest podłączenie nowej studni do istniejącego systemu wodociągowego oraz 

kanalizacyjnego stacji uzdatniania wody w MrzeŜynie. 

4. Cel i zakres opracowania 

Dokumentacja stanowi projekt budowlany rozbudowy ujęcia wód z utworów jurajskich. Rozbudowa polega na 

wykonaniu dodatkowej studni głębinowej i podłączenie jej w istniejący system wodociągowo-kanalizacyjny. 

Wykonanie i podłączanie nowej studni jest związane ze spadkiem wydajności istniejącej studni nr 4. Wykonanie studni 

zastępczej ma zapewnić racjonalną eksploatację ujęcia, a po wykonaniu planowanej inwestycji podjęta zostanie 

decyzja dotycząca prac geologicznych studni nr 4.  

Dokumentacja zawiera: 

- projekt zagospodarowania terenu ujęcia projektowanej studni, 

- projekt studni – rozwiązanie technologiczno – instalacyjne oraz wytyczne montaŜu obudowy, 

- projekt sieci zewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych) związanych z nową studnią. 

5. Materiały techniczne wykorzystane przy opracowaniu 

 W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

• Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego z 03.03.2010 r. 

• wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 obrębu MrzeŜyno 1, aktualny na dzień 28.05.2010, wpisany do rejestru 
wtórników pod nr 341/10, przyjęty do zasobu powiatowego w dniu 01.06.2010 pod numerem 122/10 

• techniczne warunki przyłączenia projektowanego odwiertu studni głębinowej Nr 5 na SUW w MrzeŜynie gm. 
Trzebiatów wydane dnia 29.09.2010 r., przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów. 

• dokumentacja archiwalna stacji uzdatniania wody opracowana przez Przedsiębiorstwo „EUROAQUA” Sp. z o.o. 
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w 2003 roku. 

• Projekt prac geologicznych opracowany w grudniu 2009 roku przez M.A.D. Wawrzyniak ze Świnoujścia. 

• Operat wodno-prawny na wykonanie urządzenia wodnego opracowany w grudniu 2009 roku przez M.A.D. 
Wawrzyniak ze Świnoujścia. 

6. Określenie stosunków formalno-prawnych 

 Stacja uzdatniania wody jest zlokalizowana w MrzeŜynie na działce nr 316/5 przy ul. Kołobrzeskiej 26, która 

zgodnie z wpisem do księgi wieczystej pod numerem 29415 jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów. 

Projektowana studnia nr 5 zlokalizowana będzie w MrzeŜynie na działce nr 413/43 przy ul. Kołobrzeskiej, która 

zgodnie z wpisem do księgi wieczystej pod numerem 33142 jest własnością Gminy Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 

Trzebiatów. 

Powierzchnia całkowita działki nr 413/43 – 122.773 m2, powierzchnia wydzielona pod ujęcie – 652,41m2.  

Wykaz działek związanych z projektowaną modernizacją zestawiono poniŜej. 

Tabela 1: Zestawienie działek związanych z projektowaną modernizacją 

L.p. 
Nr ewidencyjny 

działki 
Właściciel, adres Uwagi 

1 316/5 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., 

Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów 
Teren stacji uzdatniania 

wody 
2 413/43 Gmina Trzebiatów, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów  

 

Teren, na którym zlokalizowano projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, podlega natomiast 

ochronie ze względu na połoŜenie w obszarze pasa ochronnego wód morskich, zgodnie z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

7. Warunki gruntowo-wodne 

 Przeprowadzone w listopadzie 2002 r. przez inŜ. Mikołaja Jednorowicza badania gruntu (wykonane pod budowę 

zbiorników retencyjnych), których wyniki zawiera „Dokumentacja geotechniczna pod lokalizację stacji uzdatniania 

wody na terenie zakładu wodociągowego w MrzeŜynie, gm. Trzebiatów”, wykazały, Ŝe budowa geologiczna terenu 

stacji uzdatniania wody jest dość skomplikowana. 

Do głębokości ok. 8 m zalegają utwory holoceńskie, związane z akumulacją morską i bagienną. Są to utwory 

piaszczyste w postaci piasków drobnych, dobrze posegregowanych, zawierających zanieczyszczenia organiczne 

przechodzące w wydzielone warstwy torfu i namułu. PoniŜej, do głębokości ok. 15 m, zalegają gliny piaszczyste, z 

przewarstwieniami Ŝwirów i domieszką otoczaków. Zwierciadło wody gruntowej zalega na głębokości ok. 0,3 ÷ 0,5 m 

poniŜej powierzchni terenu. W trakcie prowadzenia prac moŜe wystąpić zagroŜenie upłynniania się gruntu 
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(„kurzawka”). 

Z informacji uzyskanych od uŜytkownika stacji (ZWiK w Trzebiatowie) wynika równieŜ, Ŝe warunki gruntowo-wodne na 

terenie miejscowości MrzeŜyno wykazują znaczne lokalne zróŜnicowanie, a ponadto są w duŜej mierze zaleŜne od 

warunków pogodowych. 

8. Schemat technologiczny istniejącego systemu wodociągowego. 

Woda z ujęcia, pobierana jest pompami głębinowymi z czterech studni i przetłaczana do zbiornika retencyjnego. Ilość 

pracujących studni jest zmienna, zaleŜna od faktycznego zapotrzebowania na wodę. 

Woda z ujęcia jest magazynowana w dwukomorowym zbiorniku retencyjnym. W kaŜdej z komór zamontowano 

czujniki poziomu napełnienia, których sygnały są wykorzystywane do sterowania pompami głębinowymi i 

zabezpieczenia pomp zasilających przed suchobiegiem. 

Zasilanie sieci wodociągowej wodą ze zbiornika retencyjnego zestawem pompowym, współpracującym z 

zamontowanym bocznikowo na instalacji hydroforem, stabilizującym wahania ciśnienia w sieci. Na instalacji 

podłączenia hydroforu zamontowano zawór z napędem pneumatycznym, odcinającym zbiornik w przypadku awarii 

zasilania energetycznego. 

Pomiar ilości wody kierowanej do sieci jest mierzony przepływomierzem elektromagnetycznym.  

Dla awaryjnej dezynfekcji, do przewodu wody kierowanej do zbiornika retencyjnego, podłączono instalację dozowania 

podchlorynu sodowego. 

Dla zwiększenia twardości wody wykonano układ dozowania uwodnionego chlorku wapnia dozujący CaCl2 x6H2O do 

zbiornika retencyjnego. 

Ścieki z węzła sanitarnego i odwodnienia posadzek odprowadzane są do przepompowni ścieków, zlokalizowanej na 

terenie stacji. Z przepompowni przewodem tłocznym ścieki odprowadzane są do istniejącego systemu kanalizacji 

sanitarnej. 

Ścieki z chlorowni odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (neutralizatora). 

Odprowadzenie wody ze spustów i przelewów zbiornika retencyjnego oraz odwodnienie poszczególnych studni 

wykonano przewodem kanalizacji grawitacyjnej do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuŜ ul. Kołobrzeskiej. 

9. Opis stanu bazowego stacji uzdatniania wody 

9.1. Zagospodarowanie terenu stacji 

 Na terenie działki nr 316/5 o powierzchni 5.229 m2 naleŜącym do stacji uzdatniania wody znajdują się: 

• cztery studnie głębinowe, 
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• budynek stacji uzdatniania o powierzchni zabudowy 99,8 m2, 

• trafostacja,  

• pomieszczenie warsztatowo-magazynowe,  

• dwukomorowy zbiornik retencyjny wody o pojemności V=2x300m3. 

Teren posiada uzbrojenie w sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne. Działka jest ogrodzona płotem, z 

wjazdem od ulicy Kołobrzeskiej. Komunikację na terenie stacji zapewniają chodniki oraz droga dojazdowa z placem 

manewrowym przy obiekcie stacji. 

9.2. Budynek stacji 

Budynek stacji jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym. Obiekt jest wyposaŜony w instalacje 

wod-kan, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia i odgromową. Powierzchnia uŜytkowa 24 m2, kubatura 63,6 m3. W 

budynku jest zamontowany stacjonarny agregat prądotwórczy. 

W budynku zamontowany jest zestaw hydroforowy o wydajności: 

• maksymalna godzinowa wydajność na zasilaniu sieci wodociągowej poza sezonem – QHMAX-1 = 161 m3/h 

• maksymalna godzinowa wydajność na zasilaniu sieci wodociągowej w sezonie – QHMAX-2 = 347,3 m3/h 

przy zapewnieniu ciśnienia w sieci wodociągowej na poziomie 4,5 bar. 

9.3. Ujęcie wody 

Studnie zaopatrzone są w naziemne obudowy wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych, wyposaŜone w 

niezbędne urządzenia kontrolno-pomiarowe, w tym: wodomierz, armaturę zwrotną i odcinającą, manometr kontrolny. 

Wokół obudów wykonana jest opaska o szerokości 1 m z kostki betonowej. Studnie na planie oznaczono numerami 

od 1 do 4. 

9.4. Studnia nr 1.  

Poziom zwierciadła statycznego w studni nr 1 stabilizuje się na głębokości 5,00 m p.p.t. Przy eksploatacyjnej 

wydajności studni Q = 34 m3/h zwierciadło dynamiczne znajduje się na poziomie 18,00 m p.p.t.  

Pompa głębinowa typu GC.3.B3 firmy HYDRO – VACUUM zamontowana jest na głębokości 21,00 m p.p.t. 

Agregat pompowy zawieszony jest na rurociągu wznośnym, wykonanym ze stalowych rur ocynkowanych o średnicy 

Φ 88,9 x 3,6 mm łączonych kołnierzowo. 

9.5. Studnia nr 2.  

Poziom zwierciadła statycznego w studni nr 2 stabilizuje się na głębokości 2,40 m n.p.t. Przy eksploatacyjnej 

wydajności studni Q = 45 m3/h zwierciadło dynamiczne znajduje się na poziomie 8,00 m p.p.t.  
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Pompa głębinowa typu GC.5.A2 firmy HYDRO – VACUUM zamontowana jest na głębokości 12,00 m p.p.t. 

Agregat pompowy zawieszony jest na rurociągu wznośnym, wykonanym ze stalowych rur ocynkowanych o średnicy 

Φ 114,3 x 4,05 mm łączonych kołnierzowo. 

9.6. Studnia nr 3.  

Poziom zwierciadła statycznego w studni nr 3 stabilizuje się na poziomie 1,00 m n.p.t. Przy eksploatacyjnej 

wydajności studni Q = 45 m3/h zwierciadło dynamiczne znajduje się na poziomie 11,00 m p.p.t. 

Pompa głębinowa typu GC.5.A2 firmy HYDRO – VACUUM zamontowana jest na głębokości 15,00 m p.p.t. 

Agregat pompowy zawieszony zostanie na rurociągu wznośnym, wykonanym ze stalowych rur ocynkowanych o 

średnicy Φ 114,3 x 4,05 mm łączonych kołnierzowo. 

9.7. Studnia nr 4.  

Studnia nr 4, z zamontowaną pompą głębinową o większej wysokości podnoszenia, jest wykorzystywana głównie jako 

studnia awaryjna, zapewniająca zasilanie sieci wodociągowej pod odpowiednim ciśnieniem w przypadku awarii 

zestawu pompowego.  

Poziom zwierciadła statycznego w studni nr 4 stabilizuje się na poziomie 1,80 m n.p.t. Przy eksploatacyjnej 

wydajności studni Q = 45 m3/h zwierciadło dynamiczne znajduje się na poziomie 13,00 m p.p.t. 

Pompa głębinowa typu GC.5.A4 firmy HYDRO – VACUUM zamontowana jest na głębokości 18,00 m p.p.t. 

Uwzględniając przeznaczenie studni 4 do samodzielnej pracy w warunkach awaryjnych, włącznie z tłoczeniem wody 

bezpośrednio do sieci, zwiększono obliczoną wysokość podnoszenia o około 30,00 m. 

Agregat pompowy zawieszony zostanie na rurociągu wznośnym, wykonanym ze stalowych rur ocynkowanych o 

średnicy Φ 114,3 x 4,05 mm łączonych kołnierzowo. 

9.8. Zbiornik retencyjny 

 Na terenie SUW znajduje się naziemny, Ŝelbetowy, dwukomorowy zbiornik retencyjny o pojemności uŜytecznej 

2×300 m3 i powierzchni zabudowy 125,7 m2. Zbiornik jest wyposaŜony w instalacje związane z dostawą i poborem 

wody oraz układy sygnalizacji poziomu. Odprowadzenie wody ze spustu i przelewu komór zbiornika do rowu 

melioracyjnego przy ul. Kołobrzeskiej. Wokół zbiornika wykonana jest skarpa o wysokości i szerokości 1 m z opaską o 

szerokości 0,5 m wypełnionej Ŝwirkiem. 

9.9. Sieci międzyobiektowe 

 Na terenie SUW wykonane są sieci zewnętrzne wod-kan i elektryczne: 
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• przewody wody z ujęcia do budynku stacji, 

• przewody zasilające i odpływowe pomiędzy stacją i zbiornikiem retencyjnym, 

• przewody zasilające sieć wodociągową. 

• przewód odprowadzający wody ze spustu i przelewu zbiornika retencyjnego do rowu melioracyjnego 
biegnącego wzdłuŜ ul. Kołobrzeskiej, 

• przewody odprowadzające wody z odwodnienia odwiertów studni, z włączeniem do przewodu 
kanalizacyjnego zbiornika retencyjnego, 

• przewód kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki z węzła sanitarnego i odowodnienia posadzek do 
przepompowni ścieków, 

• przepompownia ścieków sanitarnych oznaczona na planie numerem 11 oraz przewód tłoczny biegnący 
wzdłuŜ ulicy Kołobrzeskiej, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej, 

• przewód kanalizacji odwodnieniowej z chlorowni oraz neutralizator (zbiornik bezodpływowy), oznaczony na 
planie symbolem n. 

• elektryczne przewody zasilające i  sterownicze. 

10. ZałoŜenia techniczno-projektowe 

Na podstawie obowiązujących decyzji, uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokonanych uzgodnień, przyjęto 

następujące załoŜenia rozbudowy ujęcia: 

�- maksymalna godzinowa wydajność podłączanej studni – Quj-hmax = 45 m3/h 

�- maksymalna dobowa wydajność ujęcia – Quj-dmax = 1080 m3/d 

�- ciśnienie wody kierowanej do sieci wodociągowej – H = 4,5 bar 

�- wody z odwodnienia studni nr 5 zostaną odprowadzone do istniejącej studzienki kanalizacyjnej i dalej do rowu 
melioracyjnego przy ul. Kołobrzeskiej. 

�- praca studni będzie w pełni zautomatyzowana. 

11. Opis projektowanego zagospodarowania  

W ramach modernizacji polegającej na zwiększeniu wydajności ujęcia projektowane jest wykonanie nowej studni 

głębinowej (lokalizacja studni nr 5 na wydzielonej części działki nr 413/43). Wykonany odwiert zostanie uzbrojony w 

naziemną obudowę wykonaną z laminatów poliestrowo-szklanych, wyposaŜoną w niezbędne urządzenia kontrolno-

pomiarowe, w tym: wodomierz, armaturę zwrotną i odcinającą, manometr kontrolny. W studni zostanie zamontowana 

pompa głębinowa. Wokół obudowy zostanie wykonana opaska o szerokości 1 m z kostki betonowej. Studnię na planie 

oznaczono numerem 5. 

Program rozbudowy ujęcia wód gruntowych dla projektowanej studni obejmuje: 

- wykonanie odwiertu projektowanej studni nr 5 – poza zakresem opracowania 

- montaŜ pompy głębinowej oraz rurociągu wznośnego w studni; 

- wykonanie rurociągu odprowadzającego wody z samowypływu; 
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- montaŜ obudowy studni wraz z wyposaŜeniem – typ Lange wersja kompletna w wykonaniu dla studni z 
samowypływem; 

- wykonanie zasilania elektrycznego pomp i instalacji zabezpieczającej pompy przed suchobiegiem. 

Uwaga: 

Po wykonaniu odwiertu studni nr 5 i opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej naleŜy opracować operat 

wodnoprawny i wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody ze studni. 

Po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego naleŜy uzyskać pozwolenie na wykonanie obudowy studni oraz 

podłączenia jej do systemu wodociągowego. 

12. Ogrodzenie terenu, drogi i chodniki 

Zaprojektowano montaŜ ogrodzenia (ABCDEFGH) z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym, o 

oczkach 55×55mm i wysokości 1,8m na słupkach ø42×2mm o wysokości 2,5m ocynkowanych ogniowo, z kapturkami. 

Słupki zabetonować betonem B20.  

Długość projektowanego ogrodzenia: 123,5 mb 

Nawierzchnię drogi dojazdowej do studni nr 5 zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze szarym 

układanej na podbudowie. KrawęŜniki drogowe układane na ławach betonowych na styk bez wypełniania szczelin 

zaprawą. Szczegóły na rysunku nr 01-2. 

Konstrukcja jezdni: 

• kostka brukowa, szara (typu Holland 10x20) o gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

• podbudowa grub. 12 cm z kruszywa łamanego 

• podbudowa grub.15 cm z kruszywa łamanego 

• geowłóknina geoCetex500 PES 

• warstwa odcinająca (wzmacniająca) z gruntu stabilizowanego cementem. 

• krawęŜniki betonowe 100x30x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm i jednowarstwowej ławie z 
betonu klasy B15 o miąŜszości 15 cm 

Konstrukcja chodników: 

• kostka brukowa, czerwona, wibroprasowana (Holland 10x20) o gr. 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

• podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm 

• obrzeŜa betonowe 50x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej ławie z 
betonu klasy B15 

Dane techniczne: 

- powierzchnia drogi – 349,7 m2 

- powierzchnia chodnika (opaski) – 10,5 m2 
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13. Ocena wpływu inwestycji na środowisko 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. „W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać 

oceny oddziaływania na środowisko” (Dz.U. 2004 Nr 257 poz. 2573) oraz zgodnie z Decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną 18 marca 2010 r. przez Burmistrza Trzebiatowa 

rozbudowa ujęcia nie jest przedsięwzięciem szkodliwym dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego. 

14. Wpływ modernizacji na gospodarkę wodno-ściekową 

 Projektowana rozbudowa ujęcia nie spowoduje zmiany w sposobie eksploatacji studni, tzn. zachowana zostaje 

wydajność eksploatacyjna ujęcia określona w pozwoleniu wodno-prawnym na pobór wody podziemnej. 
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B. CZĘŚĆ BUDOWLANO-INSTALACYJNA ROZBUDOWY UJĘCIA – STUDNIA NR 5 

1. Ujęcie 

1.1. Dobór agregatu pompy głębinowej studni 5.  

Poziom terenu przy studni 2,50 m n.p.m, poziom zwierciadła statycznego na poziomie 2,40 m n.p.t. (4,90 m n.p.m.) 

Przy eksploatacyjnej wydajności studni Q = 45 m3/h h i depresji s=13 m zwierciadło dynamiczne ustabilizuje się na 

poziomie 10,60 m p.p.t (-8,10 m n.p.m) Zaprojektowano montaŜ pompy głębinowej na trzech rurach 6 m (-15,36 m 

n.p.m ) 

Szczegółowe obliczenia wymaganej wysokości podnoszenia agregatu pompowego dla studni 5, zostały 

zamieszczone w poniŜszej tabeli. 

Tabela T-2.  Zestawienie tabelaryczne obliczeń wymaganej wysokości podnoszenia pompy dla studni nr 5. 

L.p. Wyszczególnienie Wartość Jedn. 

Obliczenie wysokości podnoszenia pompy głębinowej w studni nr 5 przy wydajności Q = 45 m3/h 

  Geometryczna wysokość podnoszenia     

1 Rzędna wlotu do zbiornika [m npm] 9,05 m npm 

2 Rzędna poziomu wody w studni [m npm] -8,10 m npm 

3 Geometryczna wysokość podnoszenia 17,15 m sł.w. 

4 Liniowe straty ciśnienia 3,04 m sł.w. 

5 Miejscowe straty ciśnienia 3,08 m sł.w. 

6 Zapas wysokości podnoszenia 3,00 m sł.w. 

7 Wymagana wysokość podnoszenia pompy głębinowej 26,26 m sł.w. 

 

Dla wydajności 45 m3/h i wysokości podnoszenia 26,26 m, przyjęto montaŜ agregatu pompy głębinowej typu GC.5.A2 

(7,5kW) firmy HYDRO – VACUUM. 

Charakterystykę oraz szczegółowe parametry techniczne dobranego agregatu pompowego dołączono do niniejszej 

dokumentacji. 

Z uwagi na niewystarczające chłodzenie silnika pompy, przewidziano dodatkowo montaŜ płaszcza ssawnego pompy. 

MontaŜ pompy głębinowej w studni nr 5 - zaprojektowano na rurach wznośnych ze stalowych rur ocynkowanych o 

średnicy DN 100 mm i grubości ścianki 4mm np. φ114,3x4,0 mm łączonych kołnierzowo. Połączenie pompy z 

rurociągiem wznośnym – kołnierz DN 100.  

Dostosowanie wydajności pompy do wydajności eksploatacyjnej studni zostanie wykonane ręcznie, na etapie 

rozruchu technologicznego, poprzez odpowiednie ustawienie zaworu regulacyjnego w obudowie studni, na podstawie 

odczytów z wodomierza. 
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1.2. MontaŜ obudowy studni.  

Studnia głębinowa zostanie zaopatrzona w nadziemną obudowę prefabrykowaną wraz z wyposaŜeniem produkcji 

firmy „Lange” lub zamiennie produkcji „Wodrol” z Wrocławia. Obudowa będzie wyposaŜona w głowicę studzienną, 

wodomierz z nadajnikiem impulsów, międzykołnierzowy zawór zwrotny, przepustnicę międzykołnierzową, króciec 

poboru prób oraz manometr. Obudowy posiadają ogrzewanie i wentylację. Obudowy naleŜy dodatkowo wyposaŜyć w 

czujnik otwarcia obudowy oraz wykonać podłączenie do linii elektrycznej zasilającej i sterującej. Do zabezpieczenia 

pomp głębinowych przed suchobiegiem zaprojektowano montaŜ przetwornika CPW w szafie zasilająco-sterującej i 

dwóch sond konduktometrycznych 0,5 m ponad poziomem zawieszenia pomp głębinowych.  

Naziemna obudowa studni jest wykonana z dwóch elementów poliestrowo-szklanych z wypełnieniem pianką 

poliuretanową jako ociepleniem, co zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz obudowy nawet w czasie 

silnych mrozów. Dodatkowo obudowa jest wyposaŜona w elektryczny ogrzewacz, włączający się samoczynnie przy 

spadku temperatury wewnętrznej poniŜej 40C. Dla wentylacji obudowy słuŜy kratka nawiewno-wywiewna 

zabezpieczona przed przedostawaniem się wody deszczowej i owadów. Kratka posiada moŜliwość regulacji stopnia 

otwarcia. Pokrywa jest zamykana na zamek patentowy. 

Proponowane rozwiązanie posiada szereg zalet, z których najwaŜniejsze to: brak moŜliwości infiltracji wody gruntowej 

lub opadowej do wnętrza obudowy, łatwość utrzymania w czystości wnętrza obudowy, łatwość dostępu do armatury, 

łatwość ewentualnej wymiany pompy głębinowej, estetyka wykonania. 

Teren studni nr 5 zostanie zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych ogrodzeniem z siatki stalowej 

ocynkowanej powlekanej oraz zostanie oświetlony. W celu umoŜliwienia dojazdu do studni zostanie wykonana droga 

o nawierzchni typu Pozbruk, ograniczona krawęŜnikami. 

1.3. Wytyczne wykonania opaski chodnikowej wokół studni.  

Dla utwardzenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie studni, zaprojektowano opaskę chodnikową o szerokości 1,0 m. 

Chodnik naleŜy wykonać z czerwonej kostki brukowej grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo – piaskowej 

w stosunku 1:4 grubości 3 cm. Do wykonania podsypki uŜyć piasku gruboziarnistego i cementu klasy 32,5 wg PN. 

Piasek nie powinien zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%. 

Zaprojektowano podsypkę na podbudowie wykonanej z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm. 

Jako obramowanie przyjąć obrzeŜa chodnikowe 8 x 25 x 50 cm, układane na ławie betonowej z betonu B15 o 

wymiarach 14 x 25 cm. Chodnik ułoŜyć ze spadkiem 2 % od obudowy studni. 

1.4. Instalacje elektryczne i sterowania pompą głębinową.  

Agregat pompy głębinowej zasilany będzie z szafy zasilająco – sterującej, zlokalizowanej w obiekcie stacji.  
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Celem zabezpieczenia pompy głębinowej przed suchobiegiem przewidziano montaŜ sondy konduktometrycznej. 

Sonda pomiarowa czujnika zostanie zamontowana poniŜej poziomu dynamicznego zwierciadła wody i powyŜej 

poziomu zamontowania pompy głębinowej. Sygnał „0” z układu pomiarowego będzie blokował pracę pompy 

głębinowej z jednoczesnym uruchomieniem sygnałów alarmowych o awarii ujęcia. Ponadto obudowę naleŜy 

zaopatrzyć w czujniki otwarcia włazu. 

Szczegółowe rozwiązania instalacji czujników zamieszczono w części D pt. „Instalacje elektryczne i automatycznego 

sterowania”. 

1.5. Prace ziemne.  

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŜowymi, stosownymi normami oraz 

przepisami BHP. 

1.6. Wykaz zamontowanych urządzeń technologicznych.  

Tabela T-3. Wykaz projektowanych urządzeń technologicznych. 

L.p. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1 Pompa głębinowa np. typu GC.5.A2 
– wydajność Q [m3/h] 
– wysokość tłoczenia H [m] 
– moc silnika N [kW] 
– napięcie znamionowe [V] 
– średnica króćca tłocznego d2 [mm] 
– długość L [mm] 
– cięŜar M [kg] 
montowana w studni 5 

P-14 
0-75 
36-5 
7,5 
400 

DN100 
1357 
98 

1 Np. Hydro-Vacuum S.A. 
ul. Droga Jeziorna 8 
86-303 Grudziądz  
 

2 Płaszcz ssawny  1 np: „Hydro-Vacuum S.A. 
ul. Droga Jeziorna 8 
86-303 Grudziądz 

3 Obudowa studni głębinowej: 
– wersja kompletna, 
– przeznaczona dla studni z samowypływem 

 1 np.:Przeds. Izolacyjno-Instalacyjne 
”LANGE” 

 

UWAGA: 

1. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach i cechach konstrukcyjnych podobnych lub 

lepszych. 

2. Przy zmianie urządzeń naleŜy przeanalizować konieczność montaŜu dodatkowej armatury (armatura zabezpieczająca – 

zawory bezpieczeństwa, przepustnice, zawory zwrotne). 
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Wykaz zamontowanych sond: 

L.p. Wyszczególnienie Ilość Producent / Dostawca 
Uwagi 

1. Sonda konduktometryczna typu EL-.....N 
- długość [m] 
 - wymiary [mm], gwint [mm] 
- prąd elektrod 
 
- do zawieszenia 
- stal nierdzewna 1H18N9T 

(CL-14) 
25m (EL-25N) 

Ø20, 85 
40 µA (przy zasilaniu 12 V 

DC) 

 
 

1 + 1 sonda 
odniesienia 

 

Np. MikroBest 
60-277 Poznań 
ul. Grochowska 26 

 

 

Projektowana rozbudowa ujęcia nie spowoduje wzrostu mocy zapotrzebowanej obiektu.  
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C. PODŁĄCZENIE STUDNI NR 5 DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO I 

KANALIZACYJNEGO. 

1. Sieci wodociągowe, kanalizacyjne  

Zakres prac przewiduje wykonanie: 

- przewodu doprowadzającego wodę ze studni do istniejącego przewodu wód z ujęcia do zbiornika 
retencyjnego. 

- przewodu odprowadzającego wodę z odwodnienia odwiertu studni, z włączeniem do istniejącego 
przewodu kanalizacji odwadniającej istniejące studnie. 

- linii kablowych: zasilającej i sterującej pompy w projektowanej studni oraz oświetlenia terenu. 

Wszystkie podane średnice przewodów z PE są średnicami zewnętrznymi. Średnice przewodów nie wykonanych z 

PE oraz średnice armatury są podane jako nominalne. 

1.1. Projektowany przewód  sieci wodociągowej na terenie stacji 

Tabela 2. Przewód wodociągowy. 

Rurociąg 
Przepływ 

[m3/h] 
Średnica  

[mm] 
Prędkość 

[m/s] 
Materiał 

Sposób 
łączenia 

Uwagi 

ze studni nr 5  
do węzła 7 

45 110 1,67 
PE100 SDR17 

PN10 
zgrzewanie 

elektrooporowe 
 

1.2. Sposób montaŜu 

Zaprojektowano rurociąg polietylenowy z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10, producent np. Wavin Metalplast-

Buk Sp. z o.o. Sztangi łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych. Podczas zgrzewania ściśle przestrzegać 

zaleceń producenta rur i kształtek. Szczegółowe rozwiązania węzłów pokazano na schematach na poszczególnych 

rysunkach. 

Nad przewodami wodociągowymi (ok. 30 cm) naleŜy ułoŜyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego z wkładką 

stalową. 

Jako armaturę zastosować zasuwę kołnierzową krótką (np. firmy Hawle typu E (DN100mm – nr kat. 4000) wraz 

z obudową teleskopową (1,3÷1,8m dla zasuwy DN100 – nr kat. 9500) i skrzynką uliczną sztywnymi (nr kat. 1750), 

hydrant Ŝeliwny nadziemny DN80mm np. typu H4 firmy Hawle (nr kat. 5053H4 RD1250). Zasuwę i hydrant oznaczyć 

w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnych z normą PN-86/B-09700 umieszczonych na ogrodzeniu lub 

metalowym słupku. Wokół skrzynek ulicznych wykonać utwardzenie np. z kostki brukowej. 

1.3. Projektowany przewód  kanalizacyjny na terenie stacji 

Tabela 3. Przewód kanalizacyjny ciśnieniowy. 
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Rurociąg 
Przepływ 

[m3/h] 
Średnica D 

[mm] 
Prędkość 

[m/s] 
Materiał Sposób łączenia Uwagi 

Odwodnienie studni głębinowej 45 90 2,40 PE 100 SDR 26 
zgrzewanie 

elektrooporowe 
 

1.4. Sposób montaŜu 

Przewód kanalizacyjny odwadniający studnię zaprojektowano z rur i kształtek o średnicy D90 mm z PE100 SDR26 

PN6 elektrooporowo produkcji np. Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.  

Włączenie przewodu do istniejącej kanalizacji przez istniejącą studzienkę Ø315mm zwieńczoną włazem Ŝeliwnym. 

Wlot przewodu powyŜej górnej krawędzi kinety. 

2. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych naleŜy zapoznać się z „Dokumentacją geotechniczną pod lokalizację 

stacji uzdatniania wody...) opracowaną w listopadzie 2002 roku. Badania gruntu wykazały, Ŝe budowa geologiczna 

terenu jest dość skomplikowana. 

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej zaleca się przeprowadzenie prac montaŜowych w okresie „suchym”. 

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŜowymi, stosownymi normami oraz 

przepisami BHP. Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W przypadku stwierdzenia poziomu wody do 0,5 m nad dnem wykopu naleŜy pogłębić dno w 

najniŜszym miejscu i zastosować pompowanie bezpośrednie pompą do cieczy zanieczyszczonych odprowadzając 

wodę w kierunku cieku. JeŜeli woda gruntowa zalega większą warstwą nad dnem wykopu, naleŜy wykonać instalację 

odwadniającą, z wykorzystaniem igłofiltrów zapuszczanych 1,5m pod poziom dna wykopu w rozstawie co 1,0m po 

obu stronach wykopu. Odprowadzenie wody pompowym agregatem próŜniowym w kierunku cieku. Szczegółowy 

rozstaw igłofiltrów, średnice oraz ilość kompletów naleŜy ustalić podczas prac na podstawie rzeczywistego napływu 

wody gruntowej. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie w rejonie połączenia projektowanych przewodów z istniejącymi, prace ziemne 

przy wykonywaniu wykopów naleŜy wykonać mechanicznie jedynie w 50%, a napotkane uzbrojenie starannie 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie oraz podwieszenie. Wymaganą głębokość ułoŜenia 

przewodów naleŜy uzyskać przez dokopanie ręczne. Wykopy wykonać wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,5 m od krawędzi 

wykopu. 

Dno wykopu przed ułoŜeniem rur wyrównać przez dokopanie ręcznie. Rury muszą być układane tak, aby 

podparcie ich było jednolite. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów takich jak np. kawałki drewna, kamienie. 

W czasie układania przewodów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ścian wykopu. 
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Jako materiału do obsypki i podsypki (10cm) naleŜy uŜyć piasku ze Ŝwirem. Obsypka przewodu musi być 

prowadzona ręcznie aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,3 m (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. 

Zasypkę naleŜy sporządzić z takich materiałów by spełniały wymagania struktury nad rurociągiem. Zasypanie wykopu 

30 cm ponad zamontowane przewody naleŜy wykonać ręcznie. Nad rurociągiem naleŜy ułoŜyć taśmę ostrzegawczą z 

wkładką metalową. Materiał zasypki moŜna zagęszczać mechanicznie. Pozostałą część zasypki moŜna wykonać przy 

uŜyciu sprzętu mechanicznego. 

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. W 

pozostałych przypadkach wystarczy zagęszczenie do wartości 85% MP.  

Podczas prowadzenia prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się 

podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 

Rozliczenie prac odwodnieniowych nastąpi kosztorysem powykonawczym. Wybór metody odwodnienia wykopów 

pozostawia się do decyzji wykonawcy prac, którą naleŜy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w 

Trzebiatowie. 

Zinwentaryzowane na terenie SUW uzbrojenie podziemne w trakcie montaŜu projektowanych przewodów naleŜy 

zabezpieczyć. 

W celu zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie na skutek ciśnienia wody naleŜy 

wykonać bloki oporowe pod zasuwami i hydrantem.   

3. Próba szczelności i dezynfekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

 Po ułoŜeniu przewodów w wykopie naleŜy przed ich zasypaniem przeprowadzić próbę szczelności dla 

przewodów wodociągowych zgodnie z PN-B-10725:1997, dla przewodów kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 

1610:2002 oraz zgodnie z informacjami technicznymi producentów rur.  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przewody moŜna zasypać. 

Po wykonaniu sieci wodociągowych naleŜy przeprowadzić ich płukanie i dezynfekcję. Dezynfekcja polega na 

wprowadzeniu do rurociągu 3-procentowego roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscach ustawienia hydrantów. 

Po upływie 24 godzin zachlorowana woda musi być usunięta a rurociąg dokładnie przepłukany. Po stwierdzeniu, na 

podstawie wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, braku zanieczyszczeń odcinek sieci moŜe być 

podłączony do sieci wodociągowej. 

4. Uwagi ogólne 

Przed ułoŜeniem przewodów, które mają być włączone do rurociągów istniejących naleŜy wykonać odkrywkę miejsca 

połączenia i dostosować rzędne włączeń uwzględniając wymagane spadki przewodów. 

Rzędne na profilach dostosować do rzeczywistych rzędnych nawierzchni. 
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W czasie prowadzenia prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie oznakowanie terenu robót taśmą 

ostrzegawczą i tablicami ostrzegawczymi oraz na zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, poprzez 

ustawienie barierek ochronnych w odległości min. 1 m od krawędzi wykopu. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Całość prac montaŜowych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montaŜowych, 

tom II – Instalacje sanitarne” oraz obowiązującymi przepisami BHP.  

 

                       Opracował : 

 

 

mgr inŜ. Piotr Kluza 

Listopad   2010 r. 
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D. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYCZNEGO STEROWNIA. 

1. Zasilanie 

Zasilanie elektroenergetyczne obiektu pozostaje bez zmian. 

1.1. Szafka zasilająco – sterująca SP14 

Z uwagi na brak miejsca dla montaŜu aparatury związanej z układem zasilania i sterowania nowej pompy głębinowej 

w istniejących rozdzielnicach elektrycznych, w/w układy naleŜy zamontować w niezaleŜnej szafce. Szafkę 

zlokalizować w pomieszczeniu sterowni, po prawej stronie istniejących rozdzielnic. Dobrano szafkę firmy Sarel o 

wymiarach 600 x 600 x 400 mm.  

W szafce zamontować:  

- Układ zasilania i sterowania dla pompy głębinowej oznaczonej symbolem technologicznym P-14,  

- Układ zasilania instalacji ogrzewania obudowy studni głębinowej. 

Na drzwiach szafy naleŜy zamontować łącznik trójpołoŜeniowy ŁK układu sterowania pompy P-14 pozwalających na 

wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad łącznikiem zlokalizować diodę w kolorze zielonym informującą o 

stanie pracy odbiornika). 

Szafa wyposaŜona jest w szynę ochronną i szynę neutralną w układzie PEN. 

1.2. Rozbudowa istniejącego sterownika PLC 

Istniejący sterownik PLC firmy SAIA typ PCD2 w konfiguracji:  

- PCD2.E160 – 3 szt., 

- PCD2.A460 – 2 szt., 

- PCD2.E110 – 1 szt., 

- PCD2.W210 – 1 sz.,  

naleŜy rozszerzyć o moduł wejść / wyjść typu PCD2.B100. 

W ramach rozbudowy sterownika naleŜy równieŜ wymienić baterię podtrzymania pamięci. 

2. Urządzenia systemu uzdatniania wody 

2.1. Obudowa studni głębinowej 

Zaprojektowano montaŜ naziemnej obudowy studni firmy „Lange” wyposaŜonej w układ ogrzewania. Zasilanie taśmy 

grzejnej naleŜy doprowadzić z szafy SP14 do skrzynki stanowiącej wyposaŜenie obudowy studni kablem YKY 3 x 1,5 

mm2. Obudowę studni naleŜy wyposaŜyć w wyłącznik krańcowy typu MP 05. Sygnał z wyłącznika krańcowego naleŜy 

podpiąć w szafce obudowy studni na listwę zaciskową, a następnie wprowadzić do szafy SP14. Analogicznie naleŜy 
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postąpić z sygnałem sondy El-Cluwo, zabezpieczającym pompę przed suchobiegiem. 

2.1.1. Pompa głębinowa 

Do montaŜu w projektowanej studni głębinowej zaprojektowano agregat pompowy typu GC.       

 

Pompa będzie sterowana przez centralny sterownik stacji uzdatniania wody w zaleŜności od stanu napełnienia 

zbiorników retencyjnych.  

2.2. Sondy poziomowskazowe 

Sondy poziomowskazowe w studniach głębinowych  

Dla zabezpieczenia pomp głębinowych przed suchobiegiem zaprojektowano montaŜ w kaŜdej studni dwóch elektrod 

(pomiarowej i odniesienia) typu EL-25 w wykonaniu ze stali nierdzewnej, których sygnały zostaną wprowadzone do 

przetwornika typu CPW 1zC, zlokalizowanego w szafie SZS-1.   

Parametry przetwornika CPW 1zC: 

- napięcie zasilania 24 VDC, 

- pobór mocy 8 W, 

- sondy pomiarowe - stal kwasoodporna, 

 -obudowa - PVC. 

Symbol CL-14 

Zabezpieczenie dla pompy P-14 

Lokalizacja sond Studnia H-5 

Producent Mikrobest 

Typ  CPW 1zC 

2.3. Wodomierze 

Symbol 
Lokalizacja 

Sygnał 

binarny Sygnał analogowy 

WI-14 Obudowa studni nr  5 TAK TAK 
 

Symbol P-14 

Lokalizacja Studnia nr 5 

Producent Hydro Vacuum 

Typ  GC.5.A2 

Moc [kW] 7,5 

Prąd znamionowy [A] 16,7 

Zasilanie 3x380÷415V,50Hz 

Rozruch Bezpośredni 
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Sygnał impulsowy wodomierza naleŜy podłączyć na listwę pośrednią wejść sterownika w szafie SZS-1 i dalej na 

wejścia sterownika, który  będzie zliczał impulsy wodomierzy. Sygnały prądowe 4 .. 20 mA naleŜy podłączyć na 

wejścia analogowe sterownika. 

3. Oświetlenie terenu 

Przy studni głębinowej zaprojektowano montaŜ słupa oświetleniowego (stalowy – ocynkowany) h = 4 m z oprawą – 

kula mleczna, lampa sodowa 75 W. Fundament prefabrykowany. Podłączenie słupa naleŜy wykonać szeregowo z 

istniejącej linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu SUW ( 2 x mufa kablowa). Do słupa doprowadzić bednarkę 

Fe/Zn 25x4. 

4. Instalacje sterowania i automatyki 

Instalacje automatycznego sterowania będą zasilane napięciem 24 V prądu stałego. Instalacja doprowadzająca 

sygnały sterujące na wejścia sterownika i wyprowadzająca sygnały na urządzenia wykonawcze, zostanie wykonana 

przewodami o przekroju 0,5 mm2. Przewody rozprowadzające, łączące zlokalizowany w szafie zasilająco - sterującej 

SZS-1 sterownik typu SAIA, zostaną zamontowane w korytkach kablowych. 

5. Wytyczne dla programu automatycznego sterowania 

Przebieg procesów zachodzących na stacji będzie kontrolowany i zarządzany przez sterownik mikroprocesorowy 

firmy SAIA typ PCD 2. 

Istniejące oprogramowanie sterownika naleŜy rozbudować o elementy programu pozwalające na sterowanie 

agregatem pompowym. Program powinien zapewnić:  

- MoŜliwość załączenia i wyłączenia pompy głębinowej jako kolejnego agregatu pompowego z układu 5 pomp 

głębinowych,  

- Równomierną eksploatację agregatów pompowych, 

- Załączenie i wyłączenie pompy w zaleŜności od poziomu wody mierzonego na sondach hydrostatycznych 

zlokalizowanych w komorach zbiornika retencyjnego, 

- MoŜliwość zmiany poziomu załączenia / wyłączenia pompy na terminalu operatorskim firmy ESA typ VT, 

- Zabezpieczenie programowe pompy przed suchobiegiem, 

- Wyłączenie pompy w chwili nieautoryzowanego otwarcia obudowy studni, 

Komunikat na terminalu sterującym o: naruszeniu systemu kontroli dostępu do studni, awarii pompy głębinowej, ilości 

wypompowanej wody (3 liczniki niezaleŜne), przepływ chwilowy na wodomierzu WI-14, czas pracy pompy, rejestr 

awarii pompy. 
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6. Oprogramowanie panelu sterującego 

Oprogramowanie panelu sterującego naleŜy rozszerzyć o informację dotyczącą czasu pracy pompy P-14, rejestr 

awarii pompy, ilość wody pobieranej ze studni: 

Urządzenie Czas pracy 

MoŜliwość 
skasowanie 

Czas pracy 

Brak moŜliwości 
skasowania 

Liczba załączeń 

MoŜliwość 
skasowania 

Liczba załączeń 

Brak moŜliwości 
skasowanie 

Liczba odnotowanych 
awarii (daty 

wystąpienia, rodzaj) 

Pompa głębinowa P-14 
xxxxxx h xxxxxx h xxxx xxxxxx xxx 

 

Urządzenie Wartość 
chwilowa 

Wartość od 
początku  

Licznik 
kasowalny nr 1  

Licznik 
kasowalny nr 2 

Licznik 
kasowalny nr 3 

Ilość wody surowej – wodomierz WI-14 TAK TAK TAK TAK TAK 

 

Z panelu naleŜy udostępnić podgląd rejestru awarii - Archiwizacja występujących awarii w systemie. 
Data rozpoczęcia ���� Data zakończenia ���� Rodzaj kasowanie (system lub automat) ���� Rodzaj awarii 

7. Linie kablowe nn i sterownicze 

Kable naleŜy układać w ziemi na głębokości 0,8 m licząc od górnej powłoki kabla do rzędnej projektowanego terenu. 

Kable ułoŜyć na warstwie piasku, przykryć 10 cm warstwą piasku, następnie zakryć 15 cm warstwą gruntu rodzimego 

(bez kamieni), zabezpieczyć folią w kolorze niebieskim i zasypać do projektowanej rzędnej gruntem rodzimym. 

Na kablach co 10 m załoŜyć opaski z oznaczeniem kabla.  

Przewody prowadzić w odległości 0,5 m. od przewodów wodociągowych.  

Kable na terenach, na których zostaną zlokalizowane drogi i chodniki prowadzić w rurach osłonowych.   

Z uwagi na moŜliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne na terenie 

SUW wykonywać ręcznie.  

8. Próby i pomiary  

W celu stwierdzenia czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach 

- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych 

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niŜ wymagana 

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie 

NaleŜy wykonać badania instalacji elektrycznych za pomocą pomiarów. 
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Po wykonaniu całej instalacji elektrycznej naleŜy przeprowadzić następujące pomiary: 

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. 

9. Uwagi i zalecenia  

Wszystkie roboty wykonać zgodnie Warunkami Technicznymi  Wykonywania  Robót cz. V Instalacje elektryczne. Przed wylaniem 

płyty obudowy studni zamontować przepusty kablowe. 

 

 

                       Opracował : 

 

 

mgr inŜ. Krzysztof Sokołowski 

Listopad   2010 r. 
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