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1.Podstawa opracowania 

 

1. Zlecenie Inwestora 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji    celu publicznego 

3.Dokumentacja geotechniczna  opracowana w 2009r. 

4. Plan sytuacyjno – wysokościowy   1: 500 teren m Rzeszowa 1:1000 teren gminy 

    Trzebownisko, 

5. Obowiązujące normy , normatywy  i literatur fachowa  

 

2. Zakres popracowania 

 

− wodociąg ciśnieniowy  tranzytowy wraz z pompownią wody  

− kanalizacja sanitarna  ciśnieniowa wraz z przepompowniami ścieków /3 szt/ 

 

3.Dane ogólne 

 

Zamierzenie inwestycyjne połoŜone jest  w części północnej   miasta Rzeszów oraz we  wsi 

Zaczernie  gmina Trzebownisko. 

Projektowany wodociąg tranzytowy stanowi zasilanie w wodę  projektowaną rozbudowę  

Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego  II etap a projektowany kanał sanitarny  

ciśnieniowy   odprowadza ścieki z rozbudowywanego parku PPNT  do  kolektora 

sanitarnego  fi 800mm w rejonie ul. Skrajnej. Przez projektowany teren inwestycji 

przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowe, gazowe, kable energetyczne i 

telekomunikacyjne, sieci ciepłownicze. 

                                                                         

4.Geologia terenu                                                                                                         

 

Pod względem  geologicznym  teren inwestycji  znajduje się  w obrębie Zapadliska 

Przedkarpackiego , wypełniony  trzeciorzędowymi iłami pylastymi o znacznej miąŜszości.  

W podłoŜu projektowanego  wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej występują grunty  

rodzime  w postaci osadów – wodno lodowcowych i rzecznych  wykształconych w stropie 

w postaci pyłów i glin pylastych, wilgotnych o konsystencji  twardoplastycznej a głębiej na 

mokrych plastycznych pyłach i glinach pylastych. 

Pod nimi  znajdują się piaski ze Ŝwirami o róŜnym  składzie granulometrycznym , średnio 
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zagęszczone. Gruntów tych nie przewiercono  do głębokości 6.0m.Poziom wód 

czwartorzędowych  stwierdzono na głębokości 2.1  - 3.0 m  

Szczegółowa dokumentacja  geotechniczna  pod budowę wodociągu i kanalizacji została 

wykonana  w maju 2009r. i stanowi oddzielne opracowanie./do wglądu u Inwestora / 

 

5.Wodociąg ciśnieniowy tranzytowy  

 

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi   przez MPWIK  sp. .z o.o. w Rzeszowie 

włączenie projektowanego wodociągu będzie wykonane do magistrali wodociągowej   

fi 500mm  z rur stalowych w rejonie ul. Ornej . Bezpośrednie włączenie  do magistrali 

projektuje się  przy pomocy trójnika  z Ŝelowa sferoidalnego z układem dwóch zasuw 

/jedna  fi 500mm i jedna300mm. W trakcie  projektowania dokonano wstępnych uzgodnień 

z działem sieci MPW  i  K spółka z o.o. w Rzeszowie  i ustalono włączenie do magistrali  

bez komory i zrezygnowano z jednej zasuwy od strony  włączenia do osiedla Ogrody.  

Projektuje się   wodociąg  z rur PE – 100 fi 315mm SDR-17*18.7 PN10 do pompowni , od 

pompowni  do węzła W45  z rur PE – 100 SDR -11 fi 315*28.6  PN16. Zaprojektowano 

pomiar wody w studni wodomierzowej   zlokalizowanej  na terenie miasta Rzeszowa w 

pobliŜu granicy Rzeszowa z gminą Trzebownisko.  Przyjęto   pomiar wody w studzience  

Ŝelbetowej wylewanej na mokro na budowie o wymiarach w świetle  

3.5*1.60m.Studzienka będzie ocieplana od góry i z boków styropianem  grubości 5cm. 

Rurociągi w studzience podparte słupkami betonowymi . Układ  kształtek w studzience wg 

rys nr 29. Pomiar ilości  pobranej wody  obliczany będzie wodomierzem sprzęŜonym 

MWN NUBIS 150/IS 10-S/ lub równowaŜny/. Max strumień objętości  - 600m3/h, min 

strumień objętości  1.8m3/h. 

Na przewodzie w studzience przewidziano zawór zwrotny antyskaŜeniowy  typ EA 150 

zgodnie z normą  PN-EN 1717:2003. Przed studzienką  pomiarową  naleŜy zamontować 

zasuwę DN 300 miękko uszczelnioną .  

Na sieci wodociągowej  zaprojektowano dwa hydranty  p.poŜ  nadziemne w rejonie  

przepompowni  P2  i P3. Do  hydrantów stosować normę  PN-EN-1074-6. Hydranty od 

sieci naleŜy odciąć zasuwami. Zasuwa powinna znajdować się  w odległości co najmniej  

1.0m od hydrantu i pozostawać w połoŜeniu otwartym.  

 

5.1Charakterystyka sieci:                                                                               

  

1./wodociąg  z rur PE- 100 fi 315*18.7mm  SDR 17 PN 10  od magistrali wodociągowej  
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    fi 500mm  do pompowni wody i L =  3341.00 m 

2/ wodociąg z rur PE- 100 fi 315*28.6mm  od pompowni w do węzła W45  SDR 11 PN 16                                              

 L = 2419.00 m  

Całkowita długość   wodociągu  tranzytowego   L =  5760.00 m 

                                                                  

5.2.Głębokość  ułoŜenia wodociągu 

 

Projektowany wodociąg posadawia się  na głębokości około 1.55m- 2.50m  licząc od osi  

wodociągu do  terenu .Przewody wodociągowe ułoŜyć  w wykopie na podsypce piaskowej 

dobrze zagęszczonej  do 95% w skali Proctora grubości 30cm. Przestrzeń nad przewodem  

od podsypki na wysokość 50cm obsypać warstwą piasku a następnie zasypać gruntem 

rodzimym ubijając go warstwami co 20cm. Przed całkowitym zasypaniem na głębokości 

40cm  od terenu ułoŜyć nad wodociągiem taśmę lokalizacyjno ostrzegawczą w kolorze 

niebieskim z wkładką metalową 

 

5.3.Bloki oporowe  

 

W węzłach i na załamaniach trasy wodociągu i pod zasuwami zaprojektowano bloki 

oporowe i podporowe z betonu B 15 

 

5.4.Uzbrojenie wodociągu   

      

Uzbrojenie wodociągu stanowią:  

- zasuwy wodociągowe z Ŝeliwa sferoidalnego z zamknięciem miękkim  umieszczone na 

trasie wodociągu jak pokazano na profilach i na sytuacji. Zasuwy  uzbroić w skrzynki i 

obudowy Ŝeliwne. Dla zasuw umieszczonych  w terenach  utwardzonych  przewidziano 

obudowy teleskopowe. Lokalizacje zasuw oznakować  trwale  za pomocą tabliczek 

znamionowych umieszczonych na trwałych elementach budowlanych lub słupkach 

betonowych.  Zasuwy  zlokalizowane  w  terenach utwardzonych  winny mieć obudowy 

teleskopowe.                                                                   

- hydranty nadziemne , hydranty  powinny być oznakowane  tabliczką zgodnie z normą 

   PN-86/B-0970515.                                                                                                                  

- studzienki rewizyjne z  kręgów betonowych fi 1000 z zaworem odpowietrzającym     

    przykryte włazem Ŝeliwnym cięŜkim, 

-studzienki rewizyjne spustowe  z kręgów betonowych  fi 1400mm z włazem Ŝeliwnym    
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   cięŜkim. 

- studzienka pomiarowa wody wylewana na mokro na budowie 

                      

5.5.SkrzyŜowanie  z   istniejącym uzbrojeniem 

 

5.5.1.SkrzyŜowanie  z   istniejącą kanalizacją sanitarną 

 

W skrzyŜowaniu projektowanego wodociągu  z istniejącą  kanalizacją sanitarną   nie  

przewiduje się Ŝadnych  zabezpieczeń . Przy przejściu przez drogę gminną /w rejonie  

działki nr 2768/2/  istniejącą  studzienkę na kanale sanitarnym fi 200mm  naleŜy przesunąć 

na odległość 2.5m  od projektowanego wodociągu  . 

 

5.5.2.SkrzyŜowanie  projektowanego wodociągu    fi 315mm z istniejącym 

gazociągiem wysokiego ciśnienia  DN – 700 

 

SkrzyŜowanie   zaprojektowano zgodnie z  Warunkami Technicznymi  podanymi  przez   

Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM  S.A. Oddział w  Tarnowie , pismo  

znak  TT-452-05/2006   z dnia 04.07.2006 

W oparciu o przepisy normy PN- 91/M- 34501 „SkrzyŜowanie  gazociągów z 

przeszkodami terenowymi” ,  nie ma konieczności   zakładania rury ochronnej na 

wodociągu w miejscu skrzyŜowania  z gazociągiem.    

Przewód wodociągowy  zaprojektowano  z rur HD  PE -100 SDR 11 fi 315* 28.6mm 

 PN - 16 .i ułoŜony jest pod gazociągiem . 

Tworzące gazociągu wysokiego ciśnienia  i przewodu wodociągowego    znajdować się 

będą  w odległości – 42 cm. 

Przewód wodociągowy  naleŜy  oznakować słupkami  betonowymi znacznikowymi   z 

tabliczkami informacyjnymi. Informacja tablicy” Wodociąg fi 315mm „ .Słupki  naleŜy                                 

umieścić nad wodociągiem  osiowo po obu stronach gazociągu.  

Projektowany wodociąg   będzie ułoŜony  w odległości  1.50m osiowo   od projektowanej  

kanalizacji  sanitarnej  na tej samej rzędnej  posadowienia.  

Prace ziemne w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia  powinny być wykonywane ręcznie 

pod nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji  Sieci Gazowej Operatora Gazociągów 

Przesyłlowych GAZ- SYSTEM Sp. z o.o  Oddział w Tarnowie,  lub właściwej TJO-

odpłatnie. 

Zaleca się  wykonanie wszystkich prac przy skrzyŜowaniu  projektowanego wodociągu z 
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istniejącym gazociągiem  według załączonych  Warunków technicznych Operatora  

Gazociągów  Przesyłowych   GAZ- SYSTEM  Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie. 

 

5.5.3.Przekroczenie projektowanym wodociągiem  fi 315mm projektowanej 

autostrady  A 4 w km   577+ 148 w m. Zaczernie 

 

Przekroczenie zaprojektowano zgodnie z  Warunkami Technicznymi  wydanymi  przez  

Generalna Dyrekcję  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów  pismo  znak GDDKiA 

O /RZ.Z-3jk-435-lok-A-4-24/09 z dnia 14.05. 2009. 

Wodociąg  projektuje się  z rur PE -100 SDR 11 fi 315* 28.6mm PN 16,w rurze ochronnej 

PE-100 SDR 17  fi 450*26.7mm . Długość rury ochronnej  zaprojektowano tak , aby  

przechodziła  za linię rozgraniczającą  autostrady  po 1.0m z kaŜdej strony . Odległość   

linii rozgraniczającej  wynosi L =  99.0 mb . 

Zgodnie  z podanymi Warunkami Technicznymi  wodociąg w   rurze ochronnej  prowadzi 

się   1.5m w dół  od rzędnej  sączków  ułoŜonych w poboczu  autostrady . Rzędne  sączków    

207.80 , a rzędne góry rury tworzącej rurę ochronną  wodociągu  wynosi  206.30. 

Końce rury ochronnej  naleŜy uszczelnić  masą uszczelniającą / pianka  poliuretanowa/ na 

długości  50cm , a dla zabezpieczenia , aby masa  się nie przemieszczała  dalej w rurze   

przewiduje się  załoŜenie  pierścienia oporowego  z rury PE- fi 400mm długości 50cm. 

Łączenia  rur PE  będą wykonane  metodą zgrzewania .  

Rurę  przewodową  wodociągową naleŜy ułoŜyć  współosiowo  w rurze ochronnej  stosując 

obejmy centrujące. Do ułoŜenia  rury przewodowej  wodociągowej przewidziano płozy  

systemu raci. Płozy FP  typ „F/G” o wysokości 25mm zaleca się  ustawić w odstępach  

2.0m.Projektowany przewód wodociągowy   w rurze ochronnej będzie ułoŜony  w 

odległości 1.5m  osiowo równolegle do projektowanego kanału sanitarnego., który równieŜ  

przekracza  projektowaną autostradę A4. 

 

                                               

5.5.4.Przekroczenie projektowanym wodociągiem  fi 315mm drogi  powiatowej   

   nr 1377R  w m. Zaczernie 

 

Przekroczenie zaprojektowano zgodnie  Warunkami Technicznymi  wydanymi  przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie   pismo  znak  ZDP-DPD/435p 10 / 2009  z dnia 

30.2009.Wodociąg  projektuje się  z rur PE -100 SDR 11 fi 315* 28.6mm PN 16,w rurze  

ochronnej PE-100 SDR 17  fi 450*26.7mm . Długość rury ochronnej  zaprojektowano  
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 L = 16.0m.  

Z uwagi na  istniejące uzbrojenie w rejonie drogi ,wodociąg posadowiono  na rzędnej 

198.84 oś rurociągu/ tak samo jak kanał ciśnieniowy /. 

 Końce rury ochronnej  naleŜy uszczelnić  masą uszczelniającą / pianka  poliuretanowa/ na  

długości  30cm , a dla zabezpieczenia , aby masa  się nie przemieszczała  dalej w rurze    

przewiduje się  załoŜenie  pierścienia oporowego  z rury PE- fi 400mm długości 30cm. 

Łączenia  rur PE  będą wykonane  metodą zgrzewania .  

Rurę  przewodową  wodociągową naleŜy ułoŜyć  współosiowo  w rurze ochronnej  stosując  

obejmy centrujące.Do ułoŜenia  rury przewodowej  wodociągowej przewidziano płozy  

/dystansowe/.Płozy FPtyp „F/G o wysokości 25mm zaleca się ustawić w odstępach  2.0m. 

Projektowany przewód wodociągowy   w rurze ochronnej będzie ułoŜony  w odległości 

1.5m  osiowo równolegle do projektowanego kanału sanitarnego., który równieŜ przekracza  

projektowaną  drogę powiatową 

 

5.5.5.SkrzyŜowanie z istniejącymi  kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

 

W miejscach skrzyŜowania projektowanego wodociągu  z wiązką kabli energetycznych / 27 

kabli/ projektuje się wykonanie przekroczenia przewiertem  sterowanym. Rury ochronne na 

wodociągu przyjęto   PE- 100 SDR 17 fi 450*26.7 mm.  

W miejscach skrzyŜowań  projektowanego wodociągu z pojedynczymi kablami  

energetycznymi i telekomunikacyjnymi  projektuje się zabezpieczenie kabli rurami  

dwudzielnymi fi 110mm. 

 

 5.5.6.SkrzyŜowanie z istniejącymi liniami energetycznymi napowietrznymi 

 

W miejscach skrzyŜowań  projektowanego wodociągu z istniejącymi liniami  

energetycznymi   napowietrznymi  oraz w pobliŜy w/w linii roboty ziemne i montaŜowe 

naleŜy wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela sieci energetycznej .  Roboty ziemne 

i  montaŜowe  pod liniami napowietrznymi  w odległości co najmniej  15 m od skrajnej  

linii przewodów z obu stron naleŜy wykonywać ręcznie  bez uŜycia  sprzętu mechanicznego 

/ dźwigi, koparki/. 

                                                 

5.5.7.SkrzyŜowanie z rowem melioracyjnym b/n w km  0+515 

 

Przekroczenie wodociągiem rowu melioracyjnego b/n projektuje się przekopem w rurze 
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ochronnej  fi 450 *26.7 mm PE na głębokości 1.5m pod dnem rowu . Długość rury 

ochronnej   L = 9.0m. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową na długości  

30 cm . Przekraczany rów naleŜy  umocnić /dno i skarpy /  na długości  4.0m przed i za    

przekroczeniem,   płytkami chodnikowymi  o wymiarach 50X50X7 cm  ułoŜonymi na                                        

podsypce piaskowo – cementowej  grubości 10 cm na wysokość 1.0m.  

Przejście  przez rów b/n  będzie oznakowane słupkami betonowymi  o wymiarach 10 

*10cm  umieszczonymi  po obu stronach skarp rowu.                                                              

                                               

5.5.8.  SkrzyŜowanie z potokiem Czarna/ Mrowla/ w km  5 + 000 

 

Przekroczenie potoku Czarna przewiduje się przewiertem sterowanym  na głębokości 1.5m 

licząc od tworzącej   rur przeciskowych. Rury przeciskowe  fi 450*26.7 mm  PE SDR 17  

PN 10  L = 19.0m  Rzędna dna   potoku w miejscu przekroczenia  194.76 , rzędna góry rury 

przeciskowej  193.255. 

Przejście pod potokiem będzie bez naruszenia  koryta cieku. 

Przejście przez  potok Czarna  będzie oznakowane słupkami betonowymi  o wymiarach  

10 *10cm  umieszczonymi  po obu stronach skarp potoku .  

 

5.6.Próba szczelności i odbiór robót                                                                       

 

Po zamontowaniu i zasypaniu przewodów z wyłączeniem miejsc  połączeń, naleŜy  

przeprowadzić próbę szczelności  na ciśnienie 1.0MPa  przez okres 0.5 godzinę  zgodnie z                                           

normą   PN- B- 10725:1997 dla odcinka od włączenia  do pompowni  oraz na ciśnienie 

16.6MPana odcinku od pompowni do węzła 45 na terenie strefy. Wodociąg przed 

włączeniem do eksploatacji poddać przepłukaniu wodą  i następnie zdezynfekować wodą     

chlorowaną /podchloryn wapnia lub sodu w ilości  0.5kg na 200m płukanego wodociągu/, 

potem  wodociąg ponownie przepłukać  i dokonać analizy bakteriologicznej wody. Próbę 

szczelności i odbiór prowadzić pod nadzorem uŜytkownika sieci MPWiK  Sp. z o. o. 

Rzeszów  . Podczas  realizacji wodociągu stosować się do normy  PN-B-10725.-: 1997 

Wodociągi i przewody zewnętrzne, wymagania przy odbiorze. 

 

5.7.Wytyczne wykonania robót ziemnych i montaŜowych 

 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN- B-10736:1999 Roboty montaŜowe 

prowadzić zgodnie z normą PN- 81/B-10725. Włączenie projektowanego  wodociągu do 
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sieci istniejącej wykonuje wyłącznie właściciel sieci. Przed zasypaniem wykopu  

wykonawca sieci wodociągowej  zobowiązany jest do zlecenia jednostce geodezyjnej  

inwentaryzacji po wykonawczej  wodociągu wraz z uzbrojeniem. Podczas wykonawstwa  

wodociągu przestrzegać obowiązujących  przepisów BHP – stan prawny aktualny na dzień                                                 

przystąpienia do robót . Do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć  uŜytkownikowi sieci  

inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą  w 2 egz. i badania bakteriologiczne                                                                                                                                

przedmiotowego wodociągu.              

                                                                   

6. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 

 

Ścieki sanitarne z rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego etap II 

– Strefa S1 – 3 Jasionka odprowadza się do kolektora sanitarnego fi 800 mm wprowadzając  

je  do komory  w rejonie ul. Skrajnej. Projektuje się studzienkę kaskadową  fi 1200mm oraz 

studzienkę rozpręŜną SR1 fi 1200mm  po przedzajace  włączenie kanału ciśnieniowego do 

kolektora sanitarnego istniejącego. Na włączeniu kanału do  sieci miejskiej projektuje się 

pomiar ilości ścieków  w studzience z kręgów betonowych  fi 1400mm przykrytej włazem  

Ŝeliwnym typu cięŜkiego. W studzience winny znajdować się stopnie złazowe lub drabinka 

stalowa. Zewnętrzne ściany studzienki zaizolować 2x  Dysperbitem . Przejście rurociągu 

przez   ściany studzienki wykonać w tulejach  ochronnych. Do pomiaru ilości ścieków 

przyjęto przepływomierz wg katalogu .  

Przyjęto  przepływomierz  elektromagnetyczny w wersji  rozdzielczej  DN 300, z 

czujnikiem   przepływomierza  w stopniu obudowy JP 68. Zakres pomiarowy  

przepływomierza DN 300 wynosi :                                                               

minimalny     -   120m3/h   ( przy 0.5m/s) 

maksymalny  -   480m3/h   ( przy 2m/s) 

z moŜliwością  pomiaru  przy częściowym  wypełnieniu  przewodu kanalizacyjnego. 

Obok studzienki  zaprojektowano szafę  pomiarową  o następujących parametrach:  

- zasilanie napięciem   230V, 50Hz max o mocy 1kW 

- ogrzewana  i wentylowana 

- przetwornik pomiarowy  

- zasilacz UPS  - 1 kW 

- licznik czasu i ilości przerw w zasilaniu przepływu  

- radiomodem do łączności bezprzewodowej 

- instalacja alarmowa przed włączeniem 

Przed studzienką pomiarową od strony napływu  ścieków  w odległości 3.0m od studzienki 
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naleŜy zamontować zasuwę kanałową z Ŝeliwa sferoidalnego z obudową teleskopową .  

Z uwagi na konfigurację terenu  i  duŜą odległość  od komory do strefy L = około 7.00 km 

projektuje się kanał ciśnieniowy  podzielony na strefy pompowniami  P1, P2, P3 . 

Przed włączeniami do kaŜdej  pompowni na kanale ciśnieniowym  projektuje się studzienki 

rozpręŜne  fi 1200 mm. 

 

6.1.Charakterystyka kanalizacji  ciśnieniowej 

Projektuje się : 

− kanał ciśnieniowy z rur PE- 100 fi 315*18.7mm  SDR 17 PN 10                                                    

- od studzienki rozpręŜnej  SR1    do pompowni  P3 – L =  2152.00 m 

-od studzienki rozpręŜnej  SR2    do pompowni  P2– L =  1289.00m 

-od studzienki rozpręŜnej  SR3    do pompowni  P1– L =  3830.00 m 

Sumaryczna  długość kanalizacji ciśnieniowej  L = 7271.00 m 

Długość kanałów  grawitacyjnych   wynosi : 20.00 m  

Całkowita długość kanalizacji wraz z odcinkami grawitacyjnymi  wynosi L =  7291.00m 

 

6.2.Głębokość  ułoŜenia kanału ciśnieniowego 

 

Projektowany kanał ciśnieniowy posadawia się  na głębokości około 1.55m- 2.50m  licząc                                                               

od osi kanału do  terenu . 

Przewody  kanału ciśnieniowego  ułoŜyć  w wykopie na podsypce piaskowej dobrze  

zagęszczonej  do 95% w skali Proctora grubości 30cm. Przestrzeń nad przewodem od 

podsypki na wysokość 50cm obsypać warstwą piasku a następnie zasypać gruntem 

rodzimym ubijając go warstwami co 20cm a następnie zasypać gruntem rodzimym ubijając 

go warstwami co 20cm.  Przed całkowitym zasypaniem na głębokości 40cm  od terenu 

ułoŜyć nad kanałem taśmę lokalizacyjno ostrzegawczą  w kolorze niebieskim z wkładką 

metalową . 

                                                     

6.3.Bloki oporowe  

 

W węzłach i na załamaniach trasy kanału  i pod zasuwami  zaprojektowano bloki oporowe i 

podporowe z betonu B 15. 

                                                 

6.4.Uzbrojenie kanału ciśnieniowego 
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zbrojenie kanału stanowią:                                                                                    

zasuwy kanałowe   z Ŝeliwa sweroidalnego,   na kanale  umieszczone  w węzłach wg  

profili i sytuacji.  Zasuwy uzbroić w skrzynki i obudowy Ŝeliwne. Dla zasuw 

umieszczonych  w terenach  utwardzonych  przewidziano obudowy teleskopowe. 

Usytuowanie  zasuw oznakować trwale  za pomocą tabliczek znamionowych 

umieszczonych na trwałych elementach budowlanych lub słupkach betonowych  zgodnie z 

normą  PN- 86/B- 09700. 

Rozstaw zasuw na sieci  umoŜliwia czyszczenie  odcinków sieci kanalizacyjnej. 

- studzienki rewizyjne z  kręgów betonowych fi 1000 z zaworem odpowietrzającym 

  przykryte włazem Ŝeliwnym cięŜkim  zlokalizowane w najwyŜszych punktach  sieci  

− studzienki rewizyjne  z czyszczakiem  zlokalizowane w odległości około 200 m  na 

ciągu kanalizacyjnym                                                      

- studzienki rewizyjne z  czyszczakiem i odpowietrznikiem fi 1200mm z włazem  Ŝeliwnym   

cięŜkim.                                                             

6.5.SkrzyŜowanie  z   istniejącym uzbrojeniem 

 

6.5.1.SkrzyŜowanie  z   istniejącą kanalizacją sanitarną 

 

W skrzyŜowaniu projektowanego kanału ciśnieniowego  z istniejącą  kanalizacją 

sanitarną   nie przewiduje się Ŝadnych  zabezpieczeń .   

                                                         

6.5.2.SkrzyŜowanie  projektowanego kanału ciśnieniowego    fi 315mm z istniejącym  

gazociągiem wysokiego ciśnienia  DN – 700 

 

SkrzyŜowanie   zaprojektowano zgodnie z  warunkami technicznymi  podanymi  przez   

Operatora  Gazociągów Przesyłowych  GAZ- SYSTEM  S.A. Oddział w  Tarnowie , pismo  

znak  TT-452-01/2006   z dnia 04.07.2006. 

W oparciu o przepisy normy PN- 91/M- 34501 „SkrzyŜowanie  gazociągów z 

przeszkodami  

terenowymi”, zaprojektowano na przewodzie kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej  rurę  

ochronną.  Kanalizacja sanitarna posiada połączenie z  pomieszczeniami dla ludzi i 

zwierząt. 

Przewód kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  zaprojektowano  z rur  HD  PE -100 SDR 17 

fi 315* 18.7mm.       Rurę ochronną zaprojektowano   zaprojektowano   z rur HD   PE-80                                                            

SDR 13.6  fi 450*33.1 mm PN 1.0MPa . Długość rury ochronnej   L = 24.0m 
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Odległość  między tworzącymi  istniejącego gazociągu  wysokiego ciśnienia DN- 700  a 

rurą  ochronną wynosi  0.355m . Przewód kanalizacyjny  przebiega pod gazociągiem.  

Końce rury ochronnej  naleŜy  uszczelnić  masą uszczelniającą / pianka poliuretanowa/  na 

długości 30cm,  a dla zabezpieczenia , aby masa  się nie przemieszczała  dalej w rurze  , 

przewiduje się  załoŜenie  pierścienia oporowego  z rury PE- fi 400mm długości 30cm. 

Łączenia  rur PE  będą wykonane  metodą zgrzewania, naleŜy zwrócić uwagę  aby zgrzeina 

rury  PE  nie wypadła na końcu rury  ochronnej w strefie  uszczelnienia. 

Rurę  przewodową kanalizacyjną  naleŜy ułoŜyć  współosiowo  w rurze ochronnej  stosując 

obejmy centrujące. Do ułoŜenia  rury przewodowej  kanalizacyjnej przewidziano płozy   

dystansowe .Płozy FP  typu „F/G”o wysokości 25mm zaleca się ustawić w odstępach 2.0m.                                                             

Przewód kanalizacyjny  oznacza się słupkami  znacznikowymi betonowymi  z tabliczkami 

informacyjnymi  umieszczonymi  nad rurą ochronną  po obu stronach gazociągu.  Opis na 

tabliczce informacyjnej „ Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa fi 315mm, rura   ochronna  

fi 450mm”.                                              

Projektowany  kanał sanitarny  ułoŜony będzie w odległości 1.5m – osiowo  równolegle do 

projektowanego wodociągu na takich samych rzędnych co wodociąg.  

Prace ziemne w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia  powinny być wykonywane ręcznie  

pod nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji  Sieci Gazowej Operatora  Gazociągów 

Przesyłowych GAZ- SYSTEM Sp. z o.o Oddział w Tarnowie, lub właściwej Terenowej 

Jednostki Obsługi . Nadzór będzie wykonywany  przez OGP GAZ SYSTEM  Sp. z o o. 

Oddział w Tarnowie lub właściwą TJO odpłatnie. 

      

W miejscu skrzyŜowania  nad gazociągiem wybrać  wybrać grunt  do głębokości 20-30cm 

nad jego górną ścianką  na szerokość równą  co najmniej średnicy gazociągu . Wybranie 

gruntu powinno być  wykonane na długości 10.0mb po obu stronach skrzyŜowania  mierząc  

wzdłuŜ gazociągu.  Po wykonaniu skrzyŜowania   gazociąg powinien być zasypany  

warstwą przepuszczalną / Ŝwir  lub piasek/ do wysokości 0.35m od powierzchni terenu.  , a 

górną  uzupełniającą warstwę   winien stanowić  zdjęty uprzednio grunt  rodzimy.  Przy  

układaniu   

nad gazociągiem  taśmy znakującej    naleŜy uŜyć taśmy z perforacją.  

Zaleca się  wykonanie wszystkich prac przy skrzyŜowaniu  projektowanej kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej  z istniejącym gazociągiem  według załączonych  Warunków tech. 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM sp. z o.o.Oddział w Tarnowie  
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6.5.3.Przekroczenie projektowanym kanałem ciśnieniowym   fi 315mm projektowanej 

autostrady  A 4 w km   577+ 148 w m. Zaczernie    

 

Przekroczenie zaprojektowano zgodnie z  Warunkami Technicznymi  wydanymi  przez 

Generalna Dyrekcję  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów  pismo  znak GDDKiA    

O /RZ.Z-3jk-435-lok-A-4-24/09 z dnia 14.05. 2009. 

Kanalizację  sanitarną ciśnieniową  z rur PE -100 SDR 17 fi 315* 18.7mm zaprojektowano   

w rurze ochronnej  PE-100 SDR 17  fi 450*26.7mm . Długość rury ochronnej  

zaprojektowano tak , aby  przechodziła  za linię rozgraniczającą  autostrady  po 1.0m z 

kaŜdej strony . Odległość   linii rozgraniczającej  wynosi L =  97.0 mb .                                                        

Zgodnie  z podanymi Warunkami Technicznymi  kanalizację sanitarną projektuje się  1.5m 

w dół  od rzędnej  sączków  ułoŜonych w poboczu  autostrady . Rzędne  sączków   207.80 , 

a rzędne góry rury tworzącej rurę ochronną  kanalizacji wynosi  206.30. 

Końce rury ochronnej  naleŜy uszczelnić  masą uszczelniającą / pianka  poliuretanowa/ na 

długości  50cm , a dla zabezpieczenia , aby masa  się nie przemieszczała  dalej w rurze  ,                                                         

przewiduje się  załoŜenie  pierścienia oporowego  z rury PE- fi 400mm długości 50cm. 

Łączenia  rur PE  będą wykonywane  metodą zgrzewania .  

Rurę  przewodową kanalizacyjną  naleŜy ułoŜyć  współosiowo  w rurze ochronnej  stosując 

obejmy centrujące. 

Do ułoŜenia  rury przewodowej  kanalizacyjnej przewidziano płozy dystansowe . Płozy PE  

typu „F/G” o wysokości 25mm zaleca się  ustawić w odstępach  2.0m. 

Projektowany przewód kanalizacyjny  w rurze ochronnej będzie ułoŜony  w odległości 

1.5m  osiowo , równolegle do projektowanego wodociągu, który równieŜ przekracza  

projektowaną  autostradę A4 na tych samych rzędnych. 

                                                     

6.5.4.Przekroczenie projektowaną kanalizacją sanitarną ciśnieniową   fi 315mm drogi 

powiatowej  nr 1377R  w m. Zaczernie 

 

Przekroczenie drogi powiatowej  nr 1377R w Zaczerniu  zaprojektowano zgodnie z  

Warunkami Technicznymi  wydanymi  przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie   

pismo  znak ZDP-DPD/435p 10 / 2009  z dnia 30.03. 2009. 

Kanalizację  sanitarną ciśnieniową  z rur PE -100 SDR 17 fi 315* 18.7mm zaprojektowano   

w rurze ochronnej  PE-100 SDR 17  fi 450*26.7mm . Długość rury ochronnej  

zaprojektowano  L = 16.0m. Z uwagi na  istniejące uzbrojenie w rejonie drogi  kanalizację 

ciśnieniową posadowiono  na rzędnej 198.84/oś rurociągu/ 
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Końce rury ochronnej  naleŜy uszczelnić  masą uszczelniającą / pianka  poliuretanowa/ na 

długości  30cm , a dla zabezpieczenia , aby masa  się nie przemieszczała  dalej w rurze  , 

przewiduje się  załoŜenie  pierścienia oporowego  z rury PE- fi 400mm długości 30cm. 

Łączenia  rur PE  będą wykonywane  metodą zgrzewania . Rurę  przewodową kanalizacyjną 

naleŜy ułoŜyć  współosiowo  w rurze ochronnej  stosując  obejmy centrujące 

 
6.5.5.SkrzyŜowanie z istniejącymi  kablami energetycznymi i telekomunikacyjnym 
 

W miejscach skrzyŜowania projektowanego kanału ciśnieniowego  z wiązką kabli 

energetycznych / 27 kabli/ projektuje się wykonanie przekroczenia przewiertem 

sterowanym.Rury ochronne na kanale ciśnieniowym przyjętoPE-100 SDR 17 

fi450*26.7mm 

W miejscach skrzyŜowań  projektowanego kanału ciśnieniowego  z  istniejącymi 

pojedynczymi kablami  energetycznymi i telekomunikacyjnymi  projektuje się 

zabezpieczenie kabli rurami Arota dwudzielnymi o średnicy i długości jak pokazano na 

sytuacjach. 

                                                            

 6.5.6.SkrzyŜowanie z istniejącymi  liniami energetycznymi napowietrznymi 

 

W miejscach skrzyŜowań  projektowanego kanału ciśnieniowego z istniejącymi liniami  

energetycznymi  napowietrznymi  orz w pobliŜy w/w linii  roboty ziemne i montaŜowe 

naleŜy wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela sieci energetycznej .  

Roboty ziemne i  montaŜowe  pod liniami napowietrznymi  w odległości co najmniej  15 m                                   

od skrajnej  linii przewodów z obu stron , naleŜy wykonywać ręcznie  bez uŜycia  sprzętu 

mechanicznego / dźwigi, koparki/ 

                                                

6.5.7.SkrzyŜowanie z rowem melioracyjnym b/n w km  0+515 

 

Przekroczenie kanałem ciśnieniowym rowu melioracyjnego b/n projektuje się przekopem w 

rurze ochronnej  fi 450 *26.7 mm PE na głębokości 1.5m pod dnem rowu. Długość rury  

ochronnej  L = 9.0 m.  .Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową na 

głębokość 30 cm . Przekraczany rów naleŜy  umocnić /dno i skarpy /  na długości  4.0m 

przed i 5.0 m za    przekroczeniem,   płytkami chodnikowymi  o wymiarach 50X50X7 cm  

ułoŜonymi na podsypce piaskowo – cementowej  grubości 10 cm na wysokość 1.0m. 

Przejście  przez rów b/n  będzie oznakowane słupkami betonowymi  o wymiarach 10 
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*10cm  umieszczonymi  po obu stronach skarp rowu. 

                                                          

6.5.8. SkrzyŜowanie z potokiem Czarna/ Mrowla/ w km  5 + 000 

 

Przekroczenie potoku Czarna kanałem ciśnieniowym  przewiduje się przewiertem   

sterowanym  na głębokości 1.5m licząc od tworzącej   rur przeciskowych. Rury 

przeciskowe  fi 450*26.7 mm  PE100 SDR 17 PN 10  L = 19.0m. Rzędna dna   potoku w 

miejscu przekroczenia  194.76 , rzędna góry rury przeciskowej 193.255. Przejście pod 

potokiem będzie bez naruszenia  koryta cieku. Przejście  przez  potok Czarna  będzie 

oznakowane słupkami betonowymi  o wymiarach 10 *10cm  umieszczonymi  po obu 

stronach skarp potoku . 

 

6.6.Próba szczelności i odbiór robót      

                                                                  

Po zamontowaniu i zasypaniu przewodów kanalizacyjnych z rur z PE, z wyłączeniem 

miejsc                                                      

połączeń, naleŜy  przeprowadzić próbę szczelności  na ciśnienie 1.0MPa  przez okres 0.5 

godz. zgodnie z normą PN- EN-1671.  Kanał  przed włączeniem do eksploatacji poddać 

przepłukaniu wodą .Próbę szczelności i odbiór prowadzić pod nadzorem uŜytkownika sieci 

MPWiK  Sp. z o. o. Rzeszów . Podczas  realizacji kanału  stosować się do normy   

PN-EN-1671  zewnętrzne systemy  kanalizacji  ciśnieniowej. 

 
                                                           
6.7.Wytyczne wykonania robót ziemnych i montaŜowych 
 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN- B-10736:1999. Roboty montaŜowe  

prowadzić zgodnie z normą PN-EN-1671. Włączenie projektowanego projektowanego  

kanału  do sieci istniejącej wykonuje wyłącznie właściciel sieci MPWiK. Przed zasypaniem 

wykopu  wykonawca sieci zobowiązany jest do zlecenia jednostce geodezyjnej  

inwentaryzacji po wykonawczej  kanału . Podczas wykonawstwa  kanalizacji  przestrzegać 

obowiązujących  przepisów BHP – stan prawny aktualny na dzień przystąpienia do robót .  

Do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć  uŜytkownikowi sieci  inwentaryzację po 

wykonawczą geodezyjną   przedmiotowego kanału.   

 

7. Pompownia wody 
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7.1.Część technologiczna 
 

Dla podnoszenia ciśnienia przyjęto zestaw pompowy  ZHPJM 65.250.4.Z.P  z szafą 

sterowniczą PZH- PLC – 4*22k W z programem monitoringu. 

Ciśnienie na wyjściu z pompowni na cele gospodarcze winno wynosić 60.0m 

Pompy PJM są to pompy jednostopniowe wirowe , posiadające króciec ssawny w osi 

poziomej natomiast króciec tłoczny skierowany jest pionowo. Pompy te mają wirnik 

montowany bezpośrednio na wale silnika – monoblok. Pompy PJM mają standardowo 

montowane uszczelnienia mechaniczne.  

Zestaw hydroforowy składa się z części pompowej oraz sterowania. W skład części 

pompowej wchodzą pompy monoblokowe PJM , zamontowane na ramie wykonanej z 

kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 

Rama nośna ustawiona jest na wibroizolatorach z wkładkami elastomerowymi , które 

ograniczają przenoszenie drgań.  Pompy te podłączone są od strony ssącej do kolektora                                           

ssącego fi  200 mm wykonanego ze stali i ocynkowanego ogniowo. KaŜda z pomp 

wyposaŜona jest w przepustnicę odcinającą fi 80 typ P620. Po stronie tłocznej pompy 

podłączone są do kolektora tłocznego o średnicy  fi 200 mm wykonanego ze stali  

ocynkowanego ogniowo. KaŜda pompa wyposaŜona jest w przepustnicę fi 65 typ P620 oraz 

zawór zwrotny fi 65 Socla typ 402. 

Kolektory z obu stron zakończone są kołnierzami umoŜliwiającymi podłączenie zestawu z  

dowolnej strony do instalacji. Na kolektorze tłocznym zainstalowane są zbiorniki 

ciśnieniowe z przeponą gumową , które zapobiegają przenoszeniu w rurociągach uderzeń 

hydraulicznych i zapewniają  płynniejszą  pracę układu. Wszystkie zbiorniki wyposaŜone są  

w zawory odcinające oraz spusty. Kolektor tłoczny wyposaŜony jest dodatkowo w 

manometr i przetwornik ciśnienia. 

Zestaw hydroforowy sterowany jest przetwornicą częstotliwości firmy Vacon. Sterownie 

przetwornicą częstotliwości polega na płynnej regulacji parametrów zestawu poprzez 

zmianę prędkości obrotowej silnika pompy w zaleŜności od zapotrzebowania w wodę. Gdy 

ciśnienie po stronie tłocznej zestawu hydroforowego obniŜa się poniŜej określonego przez 

uŜytkownika przedziału wartości, nastąpi zwiększenie prędkości obrotowej silnika a w 

rezultacie zwiększenie parametrów pompy.  Gdy ciśnienie jest nadal poniŜej zadanego 

przedziału , następuje przypisanie przetwornicy do kolejnej pompy, a pompa którą 

dotychczas sterowała przetwornica częstotliwości , włączana jest bezpośrednio do sieci 

energetycznej. Tego rodzaju rozwiązanie umoŜliwia utrzymanie dokładnej wartości 

ciśnienia, niweluje uderzenia hydrauliczne oraz powoduje oszczędność energii elektrycznej. 
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W zestawach hydroforowych sterowanych przetwornicą częstotliwości pompy załączane są  

przez sterownik mikroprocesorowy na podstawie sygnałów pochodzących od przetwornika 

ciśnienia. Szafa sterownicza umoŜliwia zabezpieczenie zestawu hydroforowego przed 

suchobiegiem, załączanie wyłączanie pomp w takiej kolejności , aby czas pracy kaŜdej z 

nich był jednakowy, odczyt wszystkich niezbędnych parametrów i 30 alarmów, 

przekazywanie  

danych poprzez dwa interfejsy szeregowe wyświetlanie informacji o pracy układu na dwóch 

wyświetlaczach LED oraz LCD. Szafa wykonana jest z blachy  stalowej malowanej 

proszkowo . W drzwiach umieszczone są kontrolki sygnalizujące stany pracy oraz 

sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem. Szafa sterownicza posiada stopień 

ochronny IP 54 wg. PN-92/E-08106. Telemetria  przepompowni  oparta będzie na 

przekazach danych zawartych w rejestrach sterownika drogą radiową  z monitorowanego 

obiektu do centrali  MPW i K  

w Rzeszowie. 

                                                        

7.2.Część budowlana 

 

Projektuje się pompownie  kontenerową. Konstrukcja kontenera stalowa  szkieletowa    

wykonana ze stali profilowej  wypełnionej styropianem, grubość ścian 10 cm  . Od   strony 

wewnętrznej i zewnętrznej  ściany wykonane są z blachy trapezowej  a przestrzeń  między  

blachami  wypełniona styropianem. Połączenie kontenera z fundamentem  za pomocą 

kotew N-16 zabetonowanych w fundamencie .  

Budynek przykryty dachem  z blachy  trapezowej ocieplonej styropianem  . 

Posadzka pompowni  wyłoŜona płytkami  z terakoty. Poziom posadzki  pompowni wynosi  

198.20m n.p.m. Kontener posadowiony będzie na fundamencie  betonowym zbrojonym. 

Konstrukcja ław fundamentowych wg rys. nr 46. 

Pomieszczenie pompowni wyposaŜone będzie w umywalkę,z doprowadzoną wodą ciepłą z 

termy elektrycznej  i zimna oraz kratki  ściekowe i zawór ze złączką do węŜa . Ścieki 

sanitarne z budynku pompowni będą podłączane do przepompowni ścieków zlokalizowanej 

obok. W pomieszczeniu pompowni przewidziano osuszacz powietrza oraz piec 

akumulacyjny.  

 

8.Przepompownie ścieków 

 

Na trasie kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano trzy przepompownie ścieków P1, P2 I 
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P3.Przepompownie  zlokalizowano :P1-  na terenie strefy,  

P2 – w pobliŜu potoku Czarna/ Mrowla / na terenie wsi Zaczernie 

P3 – w pobliŜu granicy Rzeszowa i  granicy  gminy Trzebownisko 

Przyjęto przepompownie   prefabrykowane Ŝelbetowe  

z zamontowanymi  dwoma pompami  

Przepompownia  P1 prefabrykowana – zbiornik Ŝelbetowy  z betonu B45 DN 2500mm  i 

wysokości H = 4.80m  przystosowana do do zamontowania pomp  

NP3171.181 – HT  o mocy N = 22kW . W przepompowni będą zamontowane dwie pompy/ 

jedna rezerwowa /Ŝeliwne standardowe o prędkości  obrotowej 1460 obr/min włączane 

naprzemiennie. Pompy te posiadają wirnik półotwarty współpracujący  ze specjalnym 

rowkiem  odprowadzającym w wolucie pompy   redukujący do minimum  ryzyko zatykania 

się  i utrzymujący  stałą wysoką sprawność pompowania o podwyŜszonej odporności na 

zatykanie.                                                  

Przepompownia  P2 prefabrykowana – zbiornik Ŝelbetowy  z betonu B45 DN 2500mmi 

wysokości H = 4.00m  przystosowana do do zamontowania pomp NP3171.181 – MT  

o mocy N = 22kW .W przepompowni będą zamontowane dwie pompy/ jedna rezerwowa 

/Ŝeliwne standardowe o prędkości  obrotowej 1460 obr/min włączane naprzemiennie. Dane 

pomp jak w pompowni P1. 

Przepompownia  P3 prefabrykowana – zbiornik Ŝelbetowy  z betonu B45 DN 2500mm  i 

wysokości H = 4.10m  przystosowana do do zamontowania pomp  NP3153.181 – MT 

 o mocy  N = 13.5 kW. W przepompowni będą zamontowane dwie pompy 

/ jedna rezerwowa /Ŝeliwne standardowe o prędkości  obrotowej 1455 obr/min włączane 

naprzemiennie. Dane pomp jak w pompowni P1. 

Przepompownie wyposaŜone będą  w prowadnice z rur stalowych  nierdzewnych , włazy ze 

stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej ,armatura odcinająca z miękkim 

uszczelnieniem klina. Obsługa zasuw z poziomu terenu,nasada płucząca wraz z 

pokrywą,przepusty dla przewodów, elementy złączne ze stali nierdzewnej ,drabinka ze stali 

nierdzewnej wentylacja grawitacyjna z PCV. Dodatkowo przepompownie  wyposaŜone  

będą  w sterownicę z radiowym przesyłaniem danych. Pompy połączone są z układem 

tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. Sterowanie pomp  za pomocą sygnalizatorów 

poziomu. 

WyposaŜenie sterownicy wg oferty dostawcy umieszczone jest w szafce z tworzywa 

sztucznego  z obudową zewnętrzną aluminiową  o wymiarach 500 x 800x220mm. 

Pompownie  posadowione będą na fundamentach  

 a) przepompownia P1 – w poziomie posadowienia zbiornika zalegają grunty nośne 



 21 
brak wody gruntowej. pod zbiornik wykonać płytę betonową grubości 30 cm z betonu B-

20. 

b) przepompownia P2 – w poziomie posadowienia  zbiornika zalegają grunty kurzawkowe 

o  słabej nośności; woda gruntowa  2,1 m poniŜej terenu. wykop naleŜy odwodnić , grunt  

ustabilizować pospółką z przekładkami z geowłókniny – grubość warstwy – ca 0,50 m. Na 

ustabilizowanym podłoŜu wykonać płytę fundamentową  z betonu B- 20 grub. 0,30 m 

zbrojoną siatką dołem i górą . 

c)przepompownia P3 –  posadowienie zbiornika – jak dla przepompowni P1. 

Telemetria  przepompowni  oparta będzie na przekazach danych zawartych w rejestrach 

sterownika , drogą radiową  z monitorowanego obiektu do centrali  MPW i K.w Rzeszowie. 

                                                       

9.Obliczenia technologiczne 

 

W związku  z  brakiem danych  dotyczących  przyszłych inwestorów  dla terenu strefy   

 S1+ S2/docelowe/ obliczenie zapotrzebowania wody przyjęto za pomocą  scalonych 

wskaźników   zapotrzebowania na wodę  oraz odprowadzanych ścieków sanitarnych 

Powierzchnia  terenu wynosi brutto   125 ha                                                     

Powierzchnia  obliczeniowa netto  wynosi 70%   powierzchni  brutto minus  20%  na drogi 

i parkingi 

Powierzchnia netto  wynosi: 

         F = 125 ha * 0.7 – 0.2*87.5 = 70 ha 

Wskaźnik zapotrzebowania wody  i ilości ścieków  przyjęto wg  wytycznych do 

programowania   zapotrzebowania wody  i ilości ścieków  w miejskich  jednostkach  

osadniczych  - przyjęto   1.0  dla przemysłu niewodochłonnego 

 Stąd max  zapotrzebowanie  wody dla celów gospodarczych  wyniesie: 

    Q gosp = 70 ha * 1.0 = 70l/sek  = 252m3/godz 

Dla celów p.poŜ . przyjęto czynne równocześnie cztery  hydranty  fi 80mm o wydajności po 

10l/sek kaŜdy  

   Q p.poŜ =  40 + 0.15*70 = 50.5 l/sek 

Wodociąg  tranzytowy dobrano na max zapotrzebowanie wody dla celów gospodarczych : 

od włączenia do magistrali wodociągowej  -  do pompowni wody przyjęto przewód  

fi 315*18.7mm  PN 10  V = 1.2m/sek 

od pompowni wody do węzła W 45  przyjęto przewód fi 315*28.6mm  PN 16   

V = 1.16m/sek 

 Obliczenie strat na trasie wodociągu: 
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na odcinku od włączenia do magistrali wodociągowej  -  do pompowni wody  

H =   3341* 0.0042 =  14.0m 

na odcinku  od pompowni wody  do węzła W45 

H =   2419* 0.0057 =  13.80m 

Obliczenie wymaganego ciśnienia w sieci wodociągowej  na  wlocie do strefy w węźle 

W45   

Rzędna osi wodociągu w węźle W45                     - 208.45 

wymagane ciśnienie w węźle W 45                          - 50.00 

Wymagana  rzędna linii ciśnień   w węźle W45        258.45 

                                                       

Rzędna  osi kolektora  tłocznego w pompowni wody wynosi        -   199.14 

rzędna osi rurociągu   w miejscu włączenia do magistrali  fi 500       205.59                                                           

ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia                         20.00 

 rzędna  linii  ciśnienia  w miejscu włączenia do magistrali  fi 500    225.59 

Rzędna   linii ciśnień na wlocie do pompowni: 

    225.59-14.00 =  211.59 

Ciśnienie w sieci na wlocie do pompowni mierzone do rzędnej kolektora tłocznego wynosi: 

     211.59 – 199.14 =   12.45m 

Wymagana wysokość tłoczenia pomp : 

    258.45 + 13.80 =  272.25 

    272.25 – 211.59 =  60.66 m  

Wymagana rzędna linii ciśnienia na wylocie z pompowni wody: 

   199.14+ 60.66 + 12.45 = 272.25m n p m 

 Przyjęto  dla w.w  potrzeb  zestaw pompowy  ZHPJM 65.250.4.Z.P  z szafą sterowniczą 

PZH- PLC – 4*22k W z programem monitoringu.  

Obliczenie ilości ścieków  

Ilość ścieków przyjęto 0.9  ilości zuŜytej wody 

Stąd ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych dla strefy S1 + S2 / docelowo wynosi 

  Q = 70 * 0.9 = 63 l/sek =  227m3/godz  

Na trasie kanału ciśnieniowego zaprojektowano trzy  przepompownie ścieków   

Zaprojektowano kanał o średnicy 315*18.7 PE  PN 10  

Przepompownia P1 

Przepływ całkowity  Q = 63l/sek 

Prędkość przepływu  V = 1.0m/sek 

Strata ciśnienia na długości L = 3830 m  H = 15.6 m 
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Podnoszenie całkowite  h =21.8 m 

Przyjęto pompownie fi 2500 mm  wyposaŜoną w dwie pompy NP3171.181 HT  

   N = 2 *  22.0 kW 

Przepompownia P2  

Przepływ całkowity  Q = 63l/sek 

Prędkość przepływu  V = 1.0m/sek 

Strata ciśnienia na długości L = 1289.0 m  H = 5.9 m                                                      

Podnoszenie całkowite  h = 20.2 m 

Przyjęto pompownie fi 2500mm  wyposaŜoną w dwie pompy NP3171.181 MT  

 N =  2* 22.0 kW 

Przepompownia P3  

Przepływ całkowity  Q = 63l/sek 

Prędkość przepływu  V = 1.0m/sek 

Strata ciśnienia na długości L = 2150m  H = 9.3m 

Podnoszenie całkowite  h =11.7m 

Przyjęto pompownie fi 2500mm  wyposaŜoną w dwie pompy NP3153.181 NT  

 N = 2* 13.0 kW  

  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 








































































































































































































































