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CZĘŚĆ O1PISOWA 
 
1 PODSTAWA OPRACOWANIA, WYKORZYSTANE MATERIAŁY, 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE I UZGODNIENIA 
 

Dokumentację projektowo-kosztorysową dla omawianego przedsięwzięcia  

sporządzono na podstawie umowy zawartej z wójtem gminy Bartniczka. 
 

W opracowaniu dokumentacji wykorzystano: 

 mapę syt. - wys. 1:500; 

 uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; 

 operat wodno-prawny na pobór wody podziemnej ze studni głębinowych na stacji 

wodociągowej Grążawy opracowany przez tut. Przedsiębiorstwo w grudniu 1999r.;  

 dokumentacja geologiczna studni załączona do w/w operatu; 

 informacje o produkcji wody uzyskane od Urzędu Gminy w Bartniczce; 

 własne pomiary i informacje uzyskane od obsługi; 

 dane producentów o materiałach i urządzeniach stosowanych w projekcie; 

 wytyczne projektowania, literaturę techniczna, normy, dane z pracujących podobnych 

obiektów. 

 

2 ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Niniejsza teczka zawiera projekt nowych przewodów wod-kan na terenie stacji 

wodociągowej i  wewnętrznych instalacji technologicznych w budynku stacji wodociągowej 

i projekt przebudowy obudów studni i instalacji pompowej w studniach wierconych. 

W odrębnych teczkach zawarto projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany budynku agregatu prądotwórczego oraz projekt branży elektrycznej.  

W odrębnych teczkach ujęto również projekt przebudowy studni głębinowej nr 1A 

(pogłębienia jej do głębokości 90mp.p.t.). 

 

W opracowaniu uwzględniono: 

 dobór urządzeń; 

 wskazanie miejsca i wytyczne ich montażu; 

 określenie sposobu wykonania pozostałych robót przy instalacjach technologicznych. 

 

Celem inwestycji jest zapewnienie wymiany zużytych już urządzeń i przewodów 

technologicznych , zwiększenie wydajności niezawodności działania stacji ,zapewnienie dobrej 

jakości wody oraz optymalnego ciśnienia wody na wyjściu ze stacji. 

 

3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ 
STANU ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

 

Gminna stacja wodociągowa znajduje się na działkach nr 433/1; 433/3; 433/7; 433/8 

i 433/9 w obrębie Grążawy w gminie Bartniczka. 

Zgodnie z załączonym wypisem właścicieli gruntów stacja wodociągowa stanowi 

własność Gminy Bartniczka, więc jej przedstawiciel – Wójt Gminy ma prawo do dysponowania 

nieruchomością, w celu przeprowadzenia robót budowlanych objętych niniejszym projektem. 
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Ujęcie wody obecnie składa się z trzech studni głębinowych. 
 

Dane dotyczące studni: 

 

Lp. Charakterystyka 
Studnia  

nr 2 

Studnia  

nr 3 

Studnia  

nr 1A  

1 2 3 4 5 

1 Rok wykonania 1976 1988 2007 

2 Zasoby eksploatacyjne  [m3/h] 43 40 33 

3 Depresja lustra wody 11 10,1 6 

4 Głębokość 84,5 89 60 

5 Średnica rury ekspl. 18” 18” 18” 

6 Statyczne lustro wody  31 p.p.t. 30,8 p.p.t. 32 p.p.t. 

 

Studnia nr 3 jest rezerwową dla studni nr 2.  

W miejsce zlikwidowanej studni nr 1 powstała studnia nr 1A, której wydajność jest za 

mała. Dlatego przewiduje się jej pogłębienie do głębokości 90 m p.p.t. Przebudowa studni 

stanowi odrębne opracowanie. 

 

Urządzenia stacji wodociągowej ustawione są w budynku wolnostojącym. Stacja pracuje 

w układzie dwustopniowego pompowania wody. 

Maksymalna wydajność stacji na wyjściu wynosi 108 m3/h = 30 l/s. 

 

Stacja wyposażona jest w: 

 cztery odżelaziacze ø 1500mm; 

 cztery mieszacze wodno – powietrzne ø 600mm; 

 dwie skrzynie pomiarowe; 

 dwa agregaty sprężarkowe WAN –K z silnikami o mocy 3,0kW  

ze zbiornikami poj. 110l; 

 dwa chloratory typu C 52; 

 cztery pompy II° pompowania wody, w tym jedna rezerwowa;  

typ pompy: 65 PIM-215 z silnikiem N = 11kW; n = 2900obr/min; 

 dwa zbiorniki hydroforowe ø 1 500mm, poj. 4 500 l każdy, prod. PRODWODROL 

Sulechów; 

 zbiornik sprężonego powietrza ø 1,0m o poj. 1,5m3. 

 

Do pomiaru zużycia wody ze studni służą wodomierze śrubowe MZ-100. Do pomiaru 

ilości wody podawanej do sieci wodociągowej służy wodomierz śrubowy ø 100mm.  

Do gromadzenia wody uzdatnionej służą dwa zbiorniki wyrównawcze poj. 150 m3 każdy, 

typu ZTK -150. 

 

Bezpośrednią strefę ochrony sanitarnej dla studni nr 1A, 2 i 3 stanowi cały teren stacji 

wodociągowej ze studniami wewnątrz zaprojektowanego ogrodzenia. Istniejące ogrodzenie 

wykonane jest z siatki na słupkach stalowych.  

Na teren stacji winny mieć wstęp wyłącznie osoby zatrudnione przy obsłudze stacji.  

Na terenie tym dopuszcza się wykonywanie wyłącznie prac związanych z eksploatacją 

stacji i ujęcia wody. 
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Zabrania się też składowania jakichkolwiek materiałów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia i stacji wodociągowej. 

Strefa pośrednia - obecnie nie ma potrzeby wyznaczania pośredniej strefy ochrony 

sanitarnej.  

Droga dojazdowa do budynku stacji wodociągowej posiada nawierzchnię utwardzoną  z 
płyt betonowych. 

 
 

4 OGÓLNY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 

Funkcja terenu objętego inwestycją nie zmieni się. 

Wszystkie obiekty na terenie tak jak dotychczas służyć będą do ujmowania, 

uzdatniania i tłoczenia wody do gminnej sieci wodociągowej lub pełnić będą rolę pomocniczą 

dla powyższych funkcji. 

Na terenie stacji zaprojektowano budynek agregatu prądotwórczego.. W budynku 

zostanie umieszczony przewoźny agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 130kVA=104kW  

Agregat będzie podłączony do zasilenia stacji i będzie miał zapewniony samoczynny rozruch. 

W razie potrzeby będzie mógł być jednak odłączony i wykorzystany do zasilenia innych 

gminnych obiektów.  

 Zaprojektowana przebudowa dróg i placów  umożliwi dojazd z agregatem  

i dojazd dźwigu do wymiany pomp w istniejących studniach nr 1A, 2 i 3 na terenie stacji.  

Pozostałe zmiany dotyczą instalacji w budynku stacji wodociągowej i w budynku 

sprężarek. 
 

5 PROJEKTOWANY  BUDYNEK  AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO 
 

Budynek wykonać wg odrębnego projektu konstrukcyjnego, w którym uwzględniono 

wytyczne technologiczne. 

Budynek będzie nieogrzewany. 

 

W budynku zamontowany ma zostać agregat prądotwórczy spełniający n/w 

wymagania. 

Agregat prądotwórczy winien być przewoźny, na własnym podwoziu z wylotem 

powietrza skierowanym do tyłu. Umożliwi to ewentualne umieszczenie agregatu w zamkniętym 

pomieszczeniu i wyprowadzenie powietrza chłodzącego z agregatu poprzez kanał i żaluzję 

w ścianie. 

 

Parametry agregatu:  

 silnik  - wysokoprężny; 

 stabilizacja obrotów silnika - ± 1 %; 

 moc znamionowa – 130 kVA / 104 kW; 

 moc maksymalna – 143 kVA / 114 kW; 

 prąd znamionowy – 187,2 A; 

 napięcie znamionowe – 400 V; 

 częstotliwość – 50 Hz; 

 przystosowany do samoczynnego rozruchu. 

Zaleca się agregat prądotwórczy typu FI 130 firmy Agregaty FOGO Sp. z o.o., 

ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, tel. (65) 534-11-80. 
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6 PRZEBUDOWA  OBUDÓW STUDNI WIERCONYCH UJĘCIA. 

W zakresie rozbudowy i modernizacji stacji wodociągowej ujęto również wymianę płyt 

pokrywowych nad studniami oraz ocieplenie ścian i pokryw poszczególnych obudów studni. 

Płyty pokrywowe żelbetowe wymienić na nowe płyty pokrywowe ze specjalnymi 

uchwytami montażowymi przeznaczonymi do podnoszenia płyty. Płyty od zewnątrz ocieplić 

styropianem gr. 5 cm zabezpieczonym od góry wylewką betonową grub. min. 5 cm. 

Na płycie pokrywowej wcześniej zamontować właz stalowy typu Wałcz ocynkowany 

i pomalowany. Właz od spodu ocieplić wklejonym styropianem gr. 5 cm lub pianką 

poliuretanową wstrzykniętą za płytę wiórową gr. 12 mm typu OSB wodoodporną zamontowaną 

od spodu klapy włazu. Pionowe ściany w poszczególnych obudowach od zewnątrz ocieplić 

nad terenem i pod terenem do głębokości 1,0 m styropianem gr. 5 cm z tynkiem 

cienkowarstwowym na siatce. 

 

7 WYKONANIE INSTALACJI POMPOWEJ W PRZEWIDZIANEJ DO 
POGŁĘBIENIA  STUDNI  NR  1A. 

 

W studni należy zamontować pompę głębinową o wydajności co najmniej 36 m3/h przy 
wysokości podnoszenia 60 m. sł. w. w parametrach tych jest drobny zapas 
podnoszenia na zwiększoną depresję W trakcie rozruchu dostosować wydajność 
pompy przez jej przydławienie. Zaleca się zastosować pompę  produkcji HYDRO-
VACUUM Grudziądz typu GC3.04. z silnikiem SMV6 o mocy znamionowej 13 kW. W 
kalkulacji uwzględnić potrzebę przedłużenia kabla pompy nowym przewodem OGŁp 
3x10mm2 długości 58m. 
 
 Pompę zamontować tak aby jej sito wlotowe znalazło się co najmniej 0,5 m nad górną 
krawędzią filtra studni,. Jest to o tyle ważne, żeby stworzyć zapas pomiędzy 
dynamicznym zwierciadłem wody a wlotem do pompy. Bez tego zapasu wzrost 
depresji po kilku latach eksploatacji mógłby doprowadzić do zasysania powietrza 
przez pompę. Wzrost taki był obserwowany w dotychczasowej eksploatacji studni w 
Grążawach.  
Po wykonaniu studni i obudowy studni należy więc dokładnie zmierzyć głębokość do 
górnej krawędzi rury nadfiltrowej i ustalić dokładnie głębokość do górnej krawędzi filtra 
i dostosować do tego długość rur znośnych, na których będzie zawieszona pompa. 
.  
Segmenty rury wznośnej wykonać ze stali kwasoodpornej łącznie z kołnierzami. 
Oprócz rury przewodowej ø 114,3 × 2 segmenty winny składać się z rury wznośnej  
i przyspawanej na stałe rury sygnalizacyjnej ø 33,7 ×2 ze stali kwasoodpornej służącej 
do opuszczania urządzenia do pomiaru poziomu wody w studni. Rura sygnalizacyjna 
będzie stwarzać ochronę dla kabla zasilającego pompę , który powinien być 
prowadzony obok rury sygnalizacyjnej.. W przeciwnym razie mógłby  ulec on 
uszkodzeniu.  
 
Głowice studni pozostawić istniejącą. Należy jednak dostosować ją do nowych rur 
wznośnych, szczególnie do zapewnienia ciągłości przelotu w rurze sygnalizacyjnej. Po 
przeróbkach należy ją wypiaskować i ocynkować ogniowo 
 
Przewody technologiczne w obudowie studni nad głowicą wykonać z rur i kształtek ze 
stali kwasoodpornej ø 114,3 x 2 mm. Można zastosować w tym przypadku luźne 
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kołnierze przetłaczane ze stali kwasoodpornej rozprowadzane np. przez firmę 
ASKOTECH, tel. (0-91) 485-10-50. Luźne kołnierze ułatwią wymianę pompy  
i armatury.  
Armaturę zastosować zgodnie z częścią rysunkową i wykazem urządzeń.  
W szczególności niedopuszczalne jest zastosowanie innego zaworu zwrotnego, 
bo w krótkim czasie może on być nieskuteczny lub będzie powodował uderzenia 
hydrauliczne szkodliwe dla całej instalacji.  
 

8 WYMIANA  INSTALACJI POMPOWEJ  I  INSTALACJA DO 
DEZYNFEKCJI POSZCZEGÓLNYCH STUDNI MONTOWANA W 
OBUDOWACH TYCH STUDNI 

 

Zawarty w surowej wodzie siarkowodór powoduje szybką korozję stalowych rur 
wznośnych. Dotyczy to także stalowych rur ocynkowanych. Już nieraz stwierdzono 
nieszczelności tych rur. Z tego względu przewidziano wymianę rur wznośnych oraz 
całej instalacji w istniejących studniach  nr 2 i nr 3. Powyższe wykonać analogicznie 
jak opisano wcześniej dla przewidzianej do pogłębienia studni nr1A. Głowice studni 
pozostawić istniejące. Należy jednak dostosować je do nowych rur wznośnych, 
szczególnie do zapewnienia ciągłości przelotu w rurze sygnalizacyjnej. Po 
przeróbkach należy ją wypiaskować i ocynkować ogniowo.  
 
W studniach należy też zamontować nowe  pompy głębinowe, takie same jak w studni 
nr 1A. czyli typu GC3.04. z silnikiami SMV6 o mocy znamionowej 13 kW. W kalkulacji 
uwzględnić potrzebę przedłużenia kabla każdej pompy nowym przewodem OGŁp 
3x10mm2 długości 58m każdy. 
 
 . Istniejące pompy, po zdemontowaniu i po wyremontowaniu przez inwestora będą 
pompami rezerwowymi.  
 

Dla przeprowadzenia dezynfekcji studni, zaprojektowano dodatkową instalację 

w obudowie wszystkich 3 studni. Instalacja będzie się składać z króćca 20 mm 

z gwintem wewnętrznym wspawanego w istniejący przewód tłoczny ø 110 mm za 

zaworem zwrotnym i zasuwą odcinającą. W przypadku, gdy nie będzie miejsca 

wewnątrz obudowy studni to krócic wspawać na zewnątrz obudowy. W króciec wkręcić 

kolano z kawałkiem przewodu ø 20mm zakończonym zaworem kulowym. Za zaworem 

zamontować złączkę do węża øw min 18 mm. W przypadku prowadzenia dezynfekcji 

na złączkę do węża założyć wąż elastyczny øz 25 mm, którego drugi koniec będzie 

zakończony rurką stalową kwasoodporną z zaworem kulowym ø 20 mm. Ustawić 

pojemnik z podchlorynem sodu na obudowie studni. Do pojemnika wprowadzić 

specjalny wężyk PE ø 6 × 1 mm (przeźroczysty) z końcem usztywnionym za pomocą 

pręta kwasoodpornego ø 8 mm. Drugi jego koniec wcisnąć do węża øz 25mm 

połączonego z przewodem tocznym przed zaworem kulowym i rurką stalową, a 

następnie końcówką rurki stalowej kwasoodpornej włożyć do króćca w głowicy studni. 

Zawór kulowy przy rurce zamknąć, a otworzyć zawór przy przewodzie tłocznym 

i napełnić wężyk aż do poziomu podchlorynu w pojemniku. W ten sposób 

przygotowana będzie instalacja do dezynfekcji studni i można przystąpić do jej 

kontynuacji. 
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9  CHARAKTERYSTYKA PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII UZDATNIANIA 
WODY 

 
Przyjęto utrzymanie dotychczasowej technologii uzdatniania wody. Polega ona na 
napowietrzaniu wody, w czasie którego tlen z powietrza rozpuszcza się w wodzie  
i powoduje utlenienie związków żelaza i manganu do form nierozpuszczalnych  
w wodzie. Związki te zatrzymywane są później na filtrach z wypełnieniem piaskowym. 
Okresowo są one usuwane z tych filtrów w procesie płukania. 
Przyjęto nową skuteczniejszą technologię płukania filtrów zapewniającą 
skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń zatrzymywanych w złożu przy mniejszym 
zużyciu wody.  
Dla osiągnięcia tego będzie przeprowadzane najpierw przedmuchiwanie złoża 
sprężonym powietrzem, a później płukanie z dużą intensywnością, znacznie większą 
niż dotychczas.  
 

10 PROJEKTOWANE URZĄDZENIA I INSTALACJA 
DO NAPOWIETRZANIA WODY W BUDYNKU SUW 

 
Napowietrzanie wody ma zadanie wprowadzenie do niej tlenu niezbędnego do 

utlenienia związków żelaza i manganu do form nierozpuszczalnych. 
  
Zaprojektowano zamontowanie do tego celu centralnego mieszacza ciśnieniowego  

o średnicy 1,2 m i całkowitej pojemności 2,1 m3 na przykład produkowanego przez 
„KOTŁOREMBUD” Bydgoszcz, typ ARC-3. Mieszacz winien być obustronnie ocynkowany, 
a po zamontowaniu pomalowany na zewnątrz. Oprócz króćców przewidzianych w typowym 
mieszaczu należy zamówić wykonanie w dolnej dennicy 1 pionowego króćca z gwintem 2‘’, 
a w górnej dwóch takich króćców. Woda surowa winna dopływać do górnego króćca Dn 200 
mm, a napowietrzona odpływać dolnym króćcem. 

Powietrze będzie wprowadzane do mieszacza przez fabryczne wyposażenie - ruszt 
napowietrzający w dolnej części mieszacza. 

 
Odpowietrzenie centralnego mieszacza winno zapewniać utrzymanie napełnienia 

mieszacza w wysokości 0,20 ÷ 0,25 m pod połączeniem górnej dennicy z częścią walcową. 

Dzięki utrzymaniu dużego napełnienia mieszacza nastąpi zarówno duże wykorzystanie tlenu z 
powietrza oraz zajdzie reakcja utlenienia związków żelaza  
i manganu, co poprawi efekty uzdatniania wody. W czasie pracy pompy głębinowej, co dwie 
minuty należy otwierać przepustnicę na przewodzie odpowietrzającym ø20 i zamykać ją gdy 
sonda zetknie się z poziomem wody. Zawór winien się zamykać, gdy pompy nie pracują. 

Do wytworzenia sprężonego powietrza zaprojektowano 2 kompresory bezolejowe  
z tłokiem wahliwym firmy GAST o mocy 0,25 kW  wydajności 6 m3/h każdy  
i maksymalnym sprężu 2 bary. Przy pracy jednej z pomp głębinowych pracować winien 1 
kompresor. Drugi jest rezerwowy. Kompresory mają silniki jednofazowe i nie wystartują pod 
ciśnieniem. Dlatego należy zamontować  przy nich na wylocie sprężonego powietrza 
upustowe zawory elektromagnetyczne ø 1/4 lub 1/8 ‘’ otwarte w stanie beznapięciowym i 
zamykane po załączeniu kompresora. Przewód między kompresorem, a zaworem zwrotnym 
winien mieć średnicę wewnętrzną 16 mm i długość co najmniej 2 m aby miał wystarczającą 
pojemność do rozruchu kompresora. 

 
Na instalacji sprężonego powietrza należy zastosować zawory zwrotne firmy Danfoss – 

Socla typ 297 (trzeba zwykle długo czekać na realizację zamówienia). Inne zawory nie mają 
szans dłuższego działania lub zachowania szczelności. 
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Przewody technologiczne przy mieszaczu winny zapewniać możliwość jego wyłączenia 

z ruchu i wprowadzenia sprężonego powietrza do zbiorczego przewodu możliwie daleko przed 
pierwszym filtrem. Przewód odpływowy z mieszacza winien posiadać przewyższenie, żeby nie 
cofała się nim woda popłuczna do mieszacza. 

 

11 PROJEKTOWANA NOWA INSTALCJA DO DEZYNFEKCJI WODY  
I URZĄDZEŃ W BUDYNKU SUW 

 
Zaprojektowano wydzielenie odrębnego pomieszczenia chlorowni przy użyciu roztworu 

podchlorynu sodu. Magazynu podchlorynu sodu nie zaprojektowano bo magazyn taki z 
oddzielnym wejściem z zewnątrz szczelnie oddzielonym od pozostałych pomieszczeń znajduje 
się na drugiej gminnej stacji wodociągowej w Radoszkach. Podchloryn sodu do rozpatrywanej 
stacji wodociągowej w Grążawach będzie przywożony tylko w niewielkich ilościach do 
bieżącego wykorzystania..  

Zaprojektowano zamontowanie w chlorowni trzech pomp dozujących 
elektromagnetycznych o wydajności 3,8 l/h i ciśnieniu tłoczenia co najmniej 4,0 bara. 
Regulacja wydajności tych pomp pompy odbywa się za pomocą zmiany częstotliwości 
impulsowania 0 ÷ 120 imp./min lub    wielkości skoku membrany. Każda z pomp będzie 

załączana wraz z załączeniem jednej – odpowiadającej jej pompy głębinowej i służyć będzie 
do dezynfekcji podchlorynem sodu wody uzdatnionej odpływającej z filtrów do zbiornika 
wyrównawczego. Należy tak wyregulować wydajność tych pomp dozujących, aby stężenie 
wolnego chloru w wodzie odpływającej do zbiornika wyrównawczego wynosiło 0,3 ÷ 0,4 mg/l. 

 
Dezynfekcję wody przeprowadzać, gdy stwierdzi się w niej występowanie 

mikroorganizmów lub na polecenie służb sanitarnych z innych powodów.  
 
Jeśli zajdzie potrzeba dezynfekcji filtrów wydajność w/w pompek będzie za mała. Do 

tego celu zaprojektowano pompę perystaltyczną o wydajności 120l/h i maksymalnym ciśnieniu 
3 bar. Regulacja jej wydajności odbywa się za pomocą częstotliwości obrotów. Podchloryn 
pompowany przez tę pompkę może być skierowany do przewodu wody surowej przed lub za 
aeratorem lub do odpływu z jednego z hydroforów. Jeśli podchloryn zostanie skierowany w to 
ostatnie miejsce będzie można czerpać mocno zachlorowaną wodę do dezynfekcji studni 
głębinowych lub do dezynfekcji zbiornika wyrównawczego, w którym polewa się ściany i dno 
zachlorowaną wodą.  

 

 

12 WYMIANA FILTRÓW 
 

Istniejące filtry są już uszkodzone na wskutek korozji.  Nastąpiło w nich oderwanie od 
płaszcza płyty drenażowej na wskutek bardzo dużych sił występujących przy płukaniu filtrów. 

Przyjęto więc zdemontowanie istniejących filtrów i ich złomowanie wraz z całym 
osprzętem, mieszaczami armaturą, rurami i kształtkami. 

 
Zaprojektowano zastosowanie 3 nowych ciśnieniowych pionowych filtrów o średnicy 

1,80 m i powierzchni filtracyjnej 2,54 m2 każdy. Filtry powinny być obustronnie ocynkowane, a 
po zamontowaniu dodatkowo malowane na zewnątrz farbą przystosowaną do powierzchni 
ocynkowanych. Filtry powinny posiadać odpływ poprzez drenaż rurowy i pionowe 
odprowadzenie wody dołem w osi filtra. Dopływ wody boczny. Dodatkowo filtry winny być 
wyposażone w króciec 2’’ zabezpieczony przed przedostaniem się do niego warstw 
podtrzymujących umożliwiający spust wody spod drenażu rurowego Przy montażu każdego 
odżelaziacza należy ustawić go tak, aby stał on dokładnie w pionie. Odchyłka nie może być 
większa niż 1 mm. 
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Drenaż rurowy winien gwarantować równomierne rozprowadzenie powietrza po całej 

powierzchni filtra, a szerokość szczelin nie powinna być większa od 0,5 mm i winny one 
rozszerzać się do wnętrza aby się nie zatykały. Winny być one przystosowane do ciśnienia 
wewnętrznego 2,0 bara. 

Zaleca się zastosowanie filtrów ciśnieniowych produkowanych przez KOTŁOREMBUD 
Bydgoszcz w wykonaniu  AZ. Niestety drenaż rurowy oferowany przez tę firmę nie spełnia 
opisanych wymogów, należy więc drenaż ten zakupić w innej firmie np. w firmie PROMAT 
Gdynia tel (0-58) 663-80-20 . Odżelaziacze pracować będą w układzie jednostopniowej 
filtracji. Aby nastąpiło wytrącenie manganu trzeba zapewnić większą wysokość właściwej 
warstwy filtracyjnej. Prędkość filtracji nie przekroczy 5m/h. 

 
Wypełnienie odżelaziaczy 
Należy wsypać kolejno od dołu następujące warstwy przesiewanego kwarcowego 

żwiru filtracyjnego: 

 1 warstwa na dno odżelaziacza – żwir filtracyjny o uziarnieniu 8 ÷ 16 mm, grubość 

warstwy powinna sięgać 18 cm ponad górną krawędź dysz filtracyjnych; 

 2 warstwa – żwir 4 ÷ 8 mm; gr. warstwy 8 cm; 

 3 warstwa – żwir 2 ÷ 4 mm; gr. warstwy 8 cm; 

 4 warstwa – żwir 1,4 ÷ 2 mm ; gr. warstwy 8 cm; 

 5 warstwa – filtr właściwy  żwir ø 0,8 ÷ 1,4 mm; gr. warstwy ok. 1,10 m do wysokości 

25 cm poniżej krawędzi odpływu wody popłucznej z filtra.  
 
Usypując kolejne warstwy należy zapewnić aby ich powierzchnie było dobrze 
wypoziomowane, a warstwy nie mieszały się ze sobą. Zwrócić też uwagę aby nie pomieszać 
warstw przy transporcie, składowaniu lub zasypywaniu odżelaziaczy 
 
 Materiał filtracyjny najlepiej nabyć w OPOLSKICH KOPALNIACH KRUSZYW – Kopalnia 
„ZIELINA” tel. (0-77) 466-84-21. 
 Należy zwrócić uwagę na zapewnienie uziarnienia wg zaleceń i dobrą jakość materiału 
filtracyjnego. Materiał filtracyjny należy przy jego odbiorze zbadać sporządzając krzywą jego 
przesiewu. Autor projektu spotkał się wielokrotnie z faktem dostarczenia przez producenta 
piasków filtracyjnych, które miały posiadać uziarnienie 0,8 ÷ 1,4 a w rzeczywistości zawierały 

ponad 50% mniejszych frakcji. Taki materiał nie nadaje się do wypełnienia. Wskazanym jest 
odbieranie bezpośrednio u producenta materiałów przez przeszkoloną osobę posiadającą ze 
sobą odpowiednie siatki filtracyjne do zgrubnego chociaż określenia na miejscu jakości 
kupowanego materiału.  
 
Już przy zamawianiu kruszywa należy zastrzec, że nie może one zawierać więcej niż 10 % 
podfrakcji.  
 
Ilość żwiru na poszczególne warstwy dla wszystkich 3 filtrów: 

 1 warstwa podtrzymująca żwir 8 ÷ 16 mm  – 1,00 m3 = 1,5 t 

 2 warstwa podtrzymująca żwir 4 ÷ 8 mm  – 0,61 m3 = 0,92 t 

 3 warstwa podtrzymująca żwir 2 ÷ 4 mm  – 0,61 m3 = 0,92 t 

 4 warstwa podtrzymująca żwir 1,4 ÷ 2,0 mm   – 0,61 m3 = 0,92 t 

 5 warstwa filtracyjna – żwir 0,8 ÷ 1,4 mm  – 8,40 m3 = 12,6 t. 

 
UWAGA: 

 Procedurę płukania filtrów opisano w wytycznych sterowania . 

 Wzruszenie złoża można rozpoczynać po uprzednim obniżeniu poziomu wody  
w odżelaziaczu do 5 cm nad poziomem wypełnienia.  

 Wsypywany żwir może uszkodzić drenaż rurowy. Całą pierwszą warstwę wsypać więc 
z małej wysokości (najlepiej z worka po jego uprzednim delikatnym położeniu na dnie.) 
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13 INSTALACJA DO PŁUKANIA FILTRÓW 
 

Zaprojektowano instalację do wzruszania złoża sprężonym powietrzem przed każdym 
płukaniem z intensywnością 25 l/s/m2. Sprężone powietrze będzie pochodzić z dmuchawy 
bocznokanałowej typu DSC-40 z silnikiem Pnom = 15,0 kW, zapewniającej intensywność 
płukania 28 l/s/m2 przy wydajności 71 l/s = 256 m3/h. 

Można zastosować inną dmuchawę zapewniającą dopływ powietrza j.w. przy sprężu 5 
m sł w. = 0,5 bara = 50 kPa. Przy dmuchawie zamontować upust powietra. Winien on otwierać 
się razem z załączeniem dmuchawy a zamykać ok. 10sek później po wypchnięciu przez 
powietrze wody z  przewodów pod filtrami.  

Płukanie złoża odżelaziaczy zaprojektowano wodą uzdatnioną zgromadzoną  
w zbiorniku wyrównawczym. Wymagana intensywność płukania wynosi 17 l/s/m2. Potrzebną 
ilość wody do płukania 155 m3/h tłoczyć będzie zaprojektowana pompa płuczna P1. Zaleca się 
zastosowanie pompy firmy EBARA typu 3M80-160/11 z silnikiem o mocy znamionowej 11 kW; 
2900 obr./min. o wysokości podnoszenia 19,5 m sł. w. przy wydajności 155 m3/h.Pompa ta 
winna być zasilana bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej a jej rozruch winien odbywać się 
prze softstart. Zastosowanie odrębnej pompy płucznej zapewnia prawie dwukrotnie mniejszą 
moc pomp II0.  

Pomiar przepływu wody do płukania odbywać się będzie na zaprojektowanym 
przepływomierzu. Winien być on przystosowany do pomiaru przepływu w dwóch kierunkach. 
Zaleca się zastosowanie przepływomierza Dn 150 firmy ENKO. 

 
Armatura i połączenia przewodów przy filtrach znacznie odbiegają od typowych 

rozwiązań. Celem odmiennych połączeń jest ograniczenie do minimum przepustnic 
z napędem pneumatycznym i pozostałej armatury. Zaprojektowane połączenia nie pozwalają 
na to żeby płukać jeden z filtrów przy pracujących pozostałych. Zaprojektowano procedurę 
płukania w ten sposób, że wyłącza się z pracy wszystkie 3 filtry, kolejno płucze się je, po czym 
włącza do ruchu. 

 
Za przepustnicą E6 należy wykonać przewyższenie przewodu tak, aby spód tego 

przewyższenia był 5 cm powyżej poziomu złoża w filtrach. Dzięki temu po otwarciu 
w/w przepustnicy E6 oraz przepustnicy E4 nastąpi pożądane obniżenie poziomu wody 
we wszystkich filtrach przed wzruszeniem ich złoża sprężonym powietrzem. 

 Za przepustnicą E5 należy wykonać również przewyższenie przewodu odpływowego 
z filtrów sięgające powyżej górnej dennicy filtrów. Dzięki temu przy spuście pierwszego filtratu 
do kanalizacji będzie utrzymane pełne napełnienie filtrów bez potrzeby regulacji odpływu. 
Przewyższenie powyższe winno być zapowietrzone przez zawór zwrotny Dn = 2’’ typ 297 firmy 
Danfoss – Socla. 

 
Nawet przy skutecznie działającym odpowietrzeniu mieszacza wodno-powietrznego 

w filtrach z wody wydzielają się znaczne ilości powietrza.  Filtry muszą być wyposażone więc 
w samoczynne odpowietrzenie. Automatyczne mechaniczne odpowietrzniki zwykle zatykają 
się szybko żelazem. Jedynie odpowietrzniki firmy „GUTKOWSKI” z Leszna dobrze działają 
na gminnej stacji wodociągowej w gminie Rypin. Można rozważyć ich zastosowanie. 
Zaprojektowano jednak zastosowanie do odpowietrzenia cienkich giętkich przewodów PE 
ø10/8 mm połączonych na łatwe do demontażu złączki samozaciskowe pneumatyczne. 
Przewód powyższy jest stosunkowo tani i łatwy w wymianie jeśli zaszłaby taka okresowa 
potrzeba. Sztywne rury stalowe ocynkowane ø ½ ‘’ lub klejone PCV ø 3/4‘’ nad filtrem winny 
posiadać zaślepione trójniki umożliwiające ich łatwe przepychanie w razie wystąpienia takiej 
potrzeby. 

 Na przewodzie tłocznym z pompy płucznej zaprojektowano obok siebie przepustnicę 
ręczną i przepustnicę z napędem pneumatycznym. Przepustnica ręczna służyć będzie 
do ewentualnego przydławienia pompy , jeśli jej wydajność będzie za duża.  
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14 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA POMPOWNI II° W  STACJI 
WODOCIĄGOWEJ ORAZ ZBIORNIKI HYDROFOROWE 

 
14.1. Zbiorniki hydroforowe 
 
Zaprojektowano pozostawienie 2 istniejących zbiorników hydroforowych  
o pojemności całkowitej 4,5 m3 każdy. Niektórzy rezygnują ze stosowania tego typu 
zbiorników po zastosowaniu falowników do regulacji pracy pomp II stopnia. 
Pozostawienie hydroforów pozwoli jednak na: 
- okresowe załączanie przez falownik pompy II0 przy małych rozbiorach, kiedy 
nadmierne ograniczanie ich wydajności prowadziłoby do znaczącego pogorszenia jej 
sprawności i powodowało niepotrzebne zużywanie pompy; 
- okresowe załączanie pompy przez wyłącznik ciśnieniowy w przypadku awarii 
sterownika, co znacznie zwiększy niezawodność pracy stacji.  
Hydrofory będą ustawione w nowym miejscu i podłączone do nowej instalacji. Przy 
hydroforach zamontować jak dotychczas istniejące zawory bezpieczeństwa. Każdy  
z dwóch hydroforów współpracować będzie z odrębnym przewodem 
wyprowadzającym wodę z pomp II0 do zewnętrznej sieci wodociągowej. Ze względu 
na duży stopień automatyzacji całej stacji wodociągowej zaprojektowano też 
automatyczne uzupełnianie poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych 
poprzez otwieranie zaworu elektromagnetycznego ZEH, jeśli woda w jednym lub  
w drugim zbiorniku hydroforowym dotknie do sondy w nim umieszczonej. Obie sondy 
mogą być podłączone do jednego przyrządu pomiarowego np. ELCLUWO, zaś sonda 
odniesienia do nóg obu zbiorników, w sposób zapewniający przepływ prądu 
elektrycznego pomimo zagrożenia korozją. 
 
14.2. Pompy II° 
 
Pompy  II stopnia winny zapewnić wydajność 131 m3/h przy ciśnieniu 55 m.sł.w. przy 
wyłączonej największej pompie ( awaria lub remont ) 
Zaprojektowano zamontowanie 3 pomp II°i opisanej wcześniej jednej pompy płucznej 
P1. 
. 
–Pompy nr 2; 3; – monoblokowe z częścią hydrauliczną ze stali nierdzewnej  
z silnikami o mocy 22 kW napędzanymi poprzez falowniki (dla każdej pompowni 
odrębny falownik). 
-Pompa nr 4 monoblokowa z częścią hydrauliczną ze stali nierdzewnej  
z silnikiem i o mocy 11 kW napędzana poprzez falownik 
 
Zaleca się zastosowanie niżej wymienionych pomp firmy EBARA. Zalecane pompy są 
ciche i trwałe. Można jednak zastosować inne spełniające wymogi niniejszego 
projektu. 
Pompę P4 Pompa monoblokowa pozioma z częścią hydrauliczną wykonaną ze stali 
nierdzewnej 3M 50 – 200/11  z silnikiem o mocy znamionowej 11 kW. Przy współpracy 
z falownikiem pompa taka może zapewnić sprawność 65% przy wydajności 33 m3/h i 
podnoszeniu 56 m sł. w. Maksymalna sprawność pompy wynosi 74% przy obrotach 
znamionowych  przy wydajności 60 m3/h i wysokości podnoszenia 48 m sł. w. Przy 
podnoszeniu 50 m sł. w. pompa ma wydajność 31,5 m3/h i sprawność 70%. 
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Pompy P2; P3; – jednakowe, każda zasilana poprzez odrębny falownik. Pompy 
monoblokowe poziome z częścią hydrauliczną wykonaną ze stali nierdzewnej typu  
3M 65 – 200/22 z silnikami o mocy znamionowej 22 kW. Pompa taka może zapewnić 
sprawność 76% przy wydajności 138 m3/h i podnoszeniu 45 m sł. w. Maksymalna 
sprawność pompy wynosi 80% przy obrotach znamionowych  przy wydajności 100 
m3/h i wysokości podnoszenia 55 m sł. w.  
 
Ciśnienie na wyjściu ze stacji powinno być uzależnione od rozbioru - im wyższy 
rozbiór tym wyższe ciśnienie.  
Winno ono być określane wg formuły: 
P=Pmin+k*Q

2 

Wielkości Pmin i współczynnika k należy ustalić w trakcie rozruchu. 

 

15 PRZEWODY TECHNOLOGICZNE WODY I ARMATURA W STACJI 
WODOCIĄGOWEJ 

 

Zaprojektowano wykonanie przewodów technologicznych wody z rur PCW na ciśnienie 
nominalne PN 10 a przy średnicach zewnętrznych 63 mm i mniejszych na ciśnienie nominalne 
PN 16. Łączenie rur na złączki kielichowe klejone a przy armaturze na kołnierze luźne z 
naklejoną na rurę tuleję oporową kołnierza. 

W przypadku połączenia gwintowanego stosować wyłącznie kształtki przejściowe  
z gwintem zewnętrznym na PCW, gdyż gwinty wewnętrzne ulegają łatwo uszkodzeniu. 

 

Przy pompach jak wcześniej zaznaczono stosować zwężki ze stali nierdzewnej  
a elementy PCW dopiero na rozszerzonej średnicy. Wynika to z faktu, że zwężki  
z PCW dały by duże opory przepływu, bo nie mają łagodnych skosów. Przy pompach na 
tłoczeniu stosować kompensatory gumowe, aby drgania z pompy nie przenosiły się na 
przewody, i żeby przewody nie obciążały króćców pomp. 

 

Kierunki przepływu i rodzaj prowadzonego czynnika znaczyć za pomocą folii 
samoprzylepnych. Jako armaturę odcinającą stosować przepustnice międzykołnierzowe, a 
tylko w wyjątkowych przypadkach zasuwy. 

 

Zawory zwrotne stosować wyłącznie grzybkowe z miękkim uszczelnieniem np. 402 
firmy Danfoss – Socla. Przy pompach II° można zastosować podobne zawory typu Belgicast 
rozprowadzane przez firmę MAK w Łodzi tel. (0-42) 656-60-16.  
 

Te drugie w studniach nie mogą być stosowane gdyż zapewniają szczelność dopiero przy 
10m sł.w. różnicy ciśnień.  

 

Napędy pneumatyczne przepustnic winny zapewniać możliwość przepływu wody przez 
stację uzdatniania w stanie beznapięciowym, czyli po zaniku napięcia  część przepustnic 
powinna pozostać otwarta a część zamknięta wg schematu technologicznego.  

Przewody należy opierać na stalowych stojakach opartych na podłodze  
i umocowanych do ścian budynku a mniejsze średnice można podwieszać do ścian lub 
urządzeń. 

 

W ramach przebudowy należy wymienić wszystkie wprowadzenia przewodów 
technologicznych bo istniejące stalowe są skorodowane .Nowa instalacja winna więc 
zaczynać się od istniejących zewnętrznych przewodów PCW. Odcinki przewodu 
prowadzone pionowo lub z dużym spadkiem przy wejściu do budynku stacji wykonać 
ze stali kwasoodpornej grubości ścianki co najmniej 2 mm. Łączyć je przez spawanie 
lub na kołnierze. Rury te są trwałe i mocne , zmaleje prawdopodobieństwo ich 
uszkodzenia przy ponownym zasypywaniu wykopu. 
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16 POZOSTAŁE PROJEKTOWANE NOWE INSTALACJE W STACJI 
WODOCIĄGOWEJ 

 

16.1 Instalacja sprężonego powietrza do napędów pneumatycznych 
 

Napędy tego typu są znacznie tańsze i bardziej niezawodne niż napędy elektryczne. 
Tańsza też jest instalacja elektryczna i automatyki do sterowania tymi napędami. Do 
wytwarzania powietrza w tej instalacji służyć będą zaprojektowane dwie nowe sprężarki 
bezolejowe firmy GAST tzw. kompresory bezolejowe z tłokiem wahliwym typu 71 R 647 P10 – 
C322 X z silnikiem 230V o mocy 0,37 kW i maksymalnym sprężu 7 bar o wydajności 3,7 m3/h. 
Jako rezerwowy kupić stosunkowo tani agregat ze sprężarką bezolejową ze zbiornikiem 
pojemności 150 l o maksymalnej wydajności 9,6  m3/h; maksymalnym sprężu 8 bar z silnikiem 
230 V o mocy 1,1 kW. Agregat taki można kupić w firmie UNIKOMP Toruń; ul. Szosa Lubicka 
2/18 
tel.(56) 659-81-25. Sprężarkę firmy GAST połączyć ze zbiornikiem w/w agregatu i tak ustawić 
sterowanie sprężarek aby sprężarka agregatu załączała się tylko wtedy gdy nie załączą się 
kompresory GAST lub gdy ich wydajność będzie niewystarczająca. 

 
Do sterowania w/w kompresorów zaprojektowano przetwornik ciśnienia. Należy też 

zastosować wyłącznik termiczny samoczynnie odblokowujący pracę po ostygnięciu. 
Kompresor nie ruszy pod ciśnieniem, dlatego instalacja musi być wyposażona  
w zawór elektromagnetyczny spuszczający powietrze ze sprężarki po jej wyłączeniu. Przed 
zaworem zwrotnym zastosować przewód PEX øz = 20mm o długości co najmniej 2,0 m żeby 
miał odpowiednią pojemność. Do samego zbiornika sprężarki doprowadzić przewód PEX 
ponieważ powietrze będzie gorące i przewód PE nie nadaje się do tego celu.  

Na ssaniu kompresora zamontować powietrzny filtr samochodowy np. typu AK360 
firmy FILTRON. Stosować wyłącznie zawory zwrotne Danfoss – Socla typ 297. Inne szybko 
ulegną uszkodzeniu. 

Powietrze do napędów musi być suche, gdyż w przeciwnym wypadku wykraplająca się 
woda będzie wymywać z napędów smar, co doprowadzi do stosunkowo szybkiego ich 
uszkodzenia. Do osuszania powietrza zaprojektowano osuszacz ziębniczy czyli nie jako małą 
lodówkę, w której z powietrza będzie wykraplać się woda. 

Przewody główne sprężonego powietrza wykonać z PEX-u  o średnicy wewnętrznej 
12 mm umieszczonego w niebieskich ciśnieniowych rurach PE o średnicy zewnętrznej 25 mm. 
Podejścia do napędów wykonać z elastycznych niebieskich rur PP ø 8 × 1,5 , łącząc je 
za pomocą kształtek pneumatycznych samozaciskowych. 

 
16.2 Wentylacja i ogrzewanie chlorowni i magazynu podchlorynu sodu 
 

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylację naturalną oraz awaryjną wentylację 
mechaniczną.  

Wywiewna wentylacja naturalna odbywać się będzie przy suficie poprzez 
zaprojektowany wywietrzak dachowy cylindryczne typu A o średnicy nominalnej 160 mm ze 
stali kwasoodpornej.. Nawiew odbywać się będzie poprzez szczeliny w drzwiach. Wydajność 
wywietrzaka dachowego przy wietrze o prędkości 2 m/s (niezauważalnym prawie dla 
człowieka bo nie poruszającym liśćmi drzew) wynosi 70 m3/h. Pomieszczenie chlorowni ma 
kubaturę około 15 m3, Wentylacja naturalna zapewni zatem ponad dwukrotną wymianę 
powietrza. W zimie wydajność tej wentylacji należy ograniczyć aby nie następowało 
nadmierne wychłodzenie pomieszczeń. W tym, celu na wlocie do wywietrzaka winna być 
założona przepustnica ze stali nierdzewnej oraz cięgna pozwalające na manewrowanie nią i 
pozostawianie zablokowanej w dowolnej pozycji. 
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Do wentylacji mechanicznej zaprojektowano zainstalowanie wentylatora dachowego 
kwasoodpornego o wydajności 80 m3/h przy sprężu 100 Pa zapewniającego ponad 5-
ciokrotną awaryjną wymianę powietrza. Wentylator ten będzie używany głównie przy 
awaryjnych wyciekach podchlorynu sodu Nawiew odbywać się będzie poprzez drzwi jeśli 
zostaną uchylone lub poprzez wywietrzaki dachowe od góry pomieszczenia. 

 
Utrzymanie wymaganej temperatury co najmniej +50 C wewnątrz pomieszczenia 

chlorowni będzie wymagało zastosowania ogrzewania tylko przy większych mrozach, gdyż 
ciepło do pomieszczeń będzie dopływać przez ściany działowe i od gruntu. Aby nie nastąpił 
jednak nadmierny spadek temperatury w pomieszczeniu zaprojektowano 1 elektryczny 
grzejnik konwekcyjnym o mocy 1,0 kW, wyposażony w termostat umożliwiający utrzymanie 
„dyżurnej” temperatury + 50 C w pomieszczeniu. 

 
16.3 Wentylacja i ogrzewanie pozostałych pomieszczeń w budynku stacji 

wodociągowej  
 

W projekcie architektoniczno-budowlanym przewidziano zamontowanie cylindrycznych 
wywietrzaków dachowych z przepustnicami do regulacji ich wydajności w następującej ilości: 

 2 wywietrzaki dachowe dn 160 z hali technologicznej; 

 1 wywietrzak dachowy dn 160 z pomieszczenia sprężarek i dmuchaw; 

 1 wywietrzak dachowy dn 160 z pomieszczenia sterowni; 

 po jednym wywietrzaku dachowym dn 160 z pozostałych pomieszczeń. 
 
Należy też zainstalować wentylator mechaniczny wywiewny dn 100 z sanitariatu 

załączany jednocześnie z oświetleniem.  
W sterowni i sanitariacie  należy zamontować elektryczne grzejniki promiennikowe o 

mocy1,0 kW. Ich załączenie pozwoli na odczucie komfortu cieplnego przez obsługę nawet gdy 
w pomieszczeniu będzie chłodno, gdyż ciepło do organizmu będzie docierać przez 
promieniowanie. Promienniki winny też zapewniać utrzymanie temperatury dyżurnej w 
pomieszczeniach w wysokości regulowanej od+5 do +18 °C. 

 
16.4 Projektowana kanalizacja do odprowadzenia wód popłucznych ido 

odprowadzania ścieków z posadzki 
 

Kanalizację należy zakończyć zasyfonowaniem w żelbetowej komorze w hali 
technologicznej, do której będzie wprowadzony luźno przewód odprowadzający wody 
popłuczne z filtrów. Przed syfonem od strony odpływu wyprowadzić odpowietrzenie ø 100 i 
zakończyć je zaworem napowietrzającym umieszczonym nad posadzką. 

Do nowej kanalizacji podłączyć projektowane wpusty .Lokalizacja dwóch z nich 
pokrywa się z wpustami istniejącymi.  

 

17 WARUNKI GRUNTOWO WODNE I WYTYCZNE WYKONANIA 
ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Na terenie stacji wodociągowej zalegają grunty spoiste – piaski gliniaste i gliny 

piaszczyste. Woda gruntowa nie występuje do głębokości 14m. Jeśli nie będzie opadów 
odwodnienie wykopu nie będzie konieczne. Przy opadach deszczu może być potrzebne  
powierzchniowe odwodnienie wykopów za pomocą przenośnych pomp zatapialnych, jeśli 
roboty będą wykonywane przy deszczowej pogodzie. 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy ustalić 

szczegółowe usytuowanie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. Roboty związane z 
budową wykonywane będą głównie mechanicznie ze ścianami pionowymi wykopów z pełnią 



18 

 

obudową (umocnieniem). Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia i słupów energetycznych 
oraz budynków wykopy wykonywać sposobem ręcznym w oszalowanych wykopach.  

Obudowy wykopów wg możliwości sprzętowych wykonawcy. 
Wykopy zasypywać 30 cm ponad wierzch rury sposobem ręcznym z mechanicznym 

zagęszczeniem gruntu. W przypadku, gdy sieci przebiegają pod istniejącymi lub 
projektowanymi drogami , dojazdami lub chodnikami  należy dokonać wymiany gruntu na 
sypki ,zasypkę wykonywać warstwami ze starannym zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0. Zbadać czy wskaźnik ten został osiągnięty. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie ze „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót” znajdującą się w odrębnej teczce. 

 

18 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEWODÓW 
WODY I KANALIZACJI NA TERENIE STACJI WODOCIĄGOWEJ 

 

Projektowane przewody wodociągowe zapewnią zwiększenie niezawodności działania 
stacji wodociągowej bo wyeliminują konieczność wyłączania stacji wodociągowej w 
przypadku awarii pojedynczego obecnie przewodu zasilającego i odpływowego pomp 
II stopnia. 
Przewody technologiczne prowadzące wodę ze zbiorników wyrównawczych oraz 
wodę ze stacji wodociągowej do sieci zewnętrznej wykonać z ciśnieniowych rur PCV 
na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (PN 10). Mogą to być rury łączone na kielichy. Przy 
armaturze , w miejscu rozgałęzień i kolan lepiej jednak zastosować połączenia klejone 
podobnie jak wewnątrz stacji wodociągowej. Ograniczona będzie wtedy ilość bloków 
oporowych. Można też zastosować armaturę z bosymi żeliwnymi końcówkami 
pasującymi do kielichów PCW z uszczelką.  
 
Odcinki przewodu prowadzone pionowo lub z dużym spadkiem przy wejściu do 
budynku stacji wykonać ze stali kwasoodpornej grubości ścianki co najmniej 2 mm. 
Łączyć je przez spawanie lub na kołnierze. Rury te są trwałe i mocne , zmaleje 
prawdopodobieństwo ich uszkodzenia przy ponownym zasypywaniu wykopu. 
 Do połączeń kołnierzowych i przy przejściach na połączenia kołnierzowe nie wolno 
stosować zwykłej stali lub stali ocynkowanej. Można stosować tylko elementy ze stali 
nierdzewnej, tworzyw sztucznych lub z żeliwa. Przedłużenie trzpieni zasuw wykonać 
poprzez zastosowanie typowej obudowy zasuwy. W obudowie tej nie może być 
stosowana do przedłużenia trzpienia rura lecz pełny ocynkowany pręt stalowy. Jako 
zawleczkę przy połączeniu z zasuwą stosować wyłącznie pręt lub śrubę ze stali 
nierdzewnej. Luźne kołnierze do połączenia polietylenu stosować wykonane ze stali 
nierdzewnej (wywijane z grubej blachy). Do połączeń kołnierzowych używać wyłącznie 
nierdzewnych śrub, podkładek i nakrętek.  
Trzpienie zasuw zakończyć na poziomie terenu w żeliwnych skrzynkach do zasuw. 
Należy je obetonować i oznakować typowymi tabliczkami informacyjnymi na słupkach. 
 
Istniejący odstojnik pozostanie do dalszej eksploatacji. Należy jednak przebudować 
kanał doprowadzający wody popłuczne .Nowy kanał wykonać z litych rur PCW 
ø315mm. 
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19 ZALECANA KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA OGRANICZENIA DO 
MINIMUM PRZERW W PRACY STACJI WODOCIĄGOWEJ 

 

Stacja wodociągowa w Grążawach jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę dl ok. 
80% mieszkańców Gminy Bartniczka.  Roboty winny być tak prowadzone aby przerwy 
w dostawach wody o graniczyć do dwóch trwających nie dłużej niż 12godz. 
 
Najpierw zaleca się   wykonać i zatwierdzić zasoby projektowanej  do po głębienia 
studni nr 1a  i wykonać dodatkowe przewody doprowadzające i odprowadzające wodę 
z projektowanych nowych pomp II stopnia. 
 
 W budynku stacji wodociągowej należy kolejno wykonywać poszczególne instalacje, 
załączać je do ruchu i dopiero później wyłączać istniejące instalacje. Aby było miejsce 
na takie działanie najpierw trzeba pojedynczo wyprowadzić na zewnątrz budynku 
zbiorniki hydroforowe (trzeba wyjąć je przez dach budynku ) Należy ustawić je na 
zewnątrz stacji i podłączyć je do istniejącego lub projektowanego przewodu tłocznego. 
Jeśli roboty wykonywane były by w okresie zimowym – zbiorniki hydroforowe 
należałoby ocieplić łącznie z podejściami. Hydrofory ustawić na tymczasowych 
fundamentach pod poszczególne nogi. 
 W miejscu gdzie stoją istniejące zbiorniki hydroforowe należy zamontować nowe 
pompy II stopnia.Po uruchomieniu ich zdemontować istniejące pompy II stopnia. 
 Dzięki temu połowa hali technologicznej będzie pusta. W miejscu tym należy 
zmontować nowy węzeł uzdatniania wody. Uruchomić go, po czym zdemontować 
istniejące filtry. Wprowadzić z powrotem do hali i zamontować zbiorniki hydroforowe i 
podłączyć je do instalacji. 
 
 Przy wykonywaniu przebudowy przewodów przy zbiornikach wyrównawczych 
odłączyć jeden zbiornik, wykonać do niego nowe podejścia, włączyć go do pracy  
i później  analogicznie postąpić z drugim  zbiornikiem.  
 
 
 

20 WYTYCZNE DO PRZYSTOSOWANIA NOWEJ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA I STEROWANIA PRACĄ 
NOWYCH URZĄDZEŃ. 

 

20.1.System sterowania i wymagana niezawodność 

 

Ze względu na przewidywane automatyczne płukanie filtrów za niezbędne uznaje 

się zastosowanie sterownika mikroprocesowego do sterowania pracą wszystkich 

lub części urządzeń. 

Dopuszcza się  będzie zastosowanie 2 lub 3 niezależnych sterowników np. 

swobodnie programowalnego do sterowania procesem płukania, a oddzielnych 

dla pomp II° i dla pomp głębinowych. 

 

Wstrzymanie dopływu wody do sieci powoduje dużą uciążliwość dla 

mieszkańców  i straty w zakładach zaopatrywanych ze stacji wodociągowej. 
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Zaleca się więc wyposażenie użytkownika lub szafy sterowniczej w zapasowe  

w pełni zaprogramowane, łatwe do podłączenia sterowniki. 

 

Niezależnie od sterowania pracą stacji poprzez sterownik należy przewidzieć 

samoczynne awaryjne załączanie i wyłączanie jednej z pomp głębinowych 

poprzez sygnały z przekaźników pływakowych (odpornych na przepięcia) i jednej 

pompy II° poprzez mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy. Należy przewidzieć 

wielopołożeniowe przełączniki do wyboru numeru pompy głębinowej i pompy II 

stopnia które mają się awaryjnie aktualnie załączać. 

 

Należy też przewidzieć samoczynne powiadamianie obsługi o następujących 

stanach awaryjnych: 

-   brak możliwości napowietrzania wody 

-   zbyt małe ciśnienie wody na wyjściu ze stacji 

-   zbyt małe ciśnienie powietrza do napędów 

-   awaryjne wyłączenie jednej z pomp głębinowych  

-   awaryjne wyłączenie jednej z pomp II° 

-   niski poziom wody w zbiorniku wyrównawczym powodujący konieczność  

    zmniejszenia ciśnienia wody na wyjściu ze stacji wodociągowej 

-   trwający dłużej niż 1 min. zanik energii elektrycznej. 

 

Napędy pneumatyczne winny być wyposażone w krańcówki.  

Wykonywanie kolejnych operacji winno być poprzedzone sprawdzeniem czy 

wykonano poprzednią. 

 

Wszystkie urządzenia zamontowane jako rezerwowe załączać codziennie na 1 

minutę między godziną 9:40 a 9:45 aby sprawdzić ich sprawność i zapobiec 

negatywnym skutkom długiego postoju. 

Jeśli któreś z urządzeń nie pracowało w ciągu doby, załączyć je na co najmniej 1 

min. w tym samym czasie. 

Nie dotyczy to urządzeń używanych wyłącznie do płukania filtrów. 

 

Należy zapewnić możliwość łatwego ustawienia przez obsługę następujących 

parametrów pracy stacji: 

-   ciśnienia wody na wyjściu ze stacji, 

-   ilości wody przefiltrowanej od ostatniego  do kolejnego płukania. 

 

Wielkość powyższych parametrów powinna być wyświetlana, czyli aktualne 

ciśnienie na wyjściu oraz ilość wody przefiltrowanej od poprzedniego płukania. 

Winien też być wyświetlany poziom wody w zbiorniku. 

Wielkości zadane winny być też możliwe do odczytania np. po przyciśnięciu 

przycisku. 
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Każde urządzenie winno mieć możliwość pracy w cyklu automatycznym, 

ręcznego załączania i wyłączania z pracy. Jedynie przy pompkach dozujących 

zainstalować po 2 gniazdka. Jedno gdzie zawsze jest napięcie 230V i drugie gdzie 

napięcie podaje się, gdy jest potrzebne automatyczne załączenie i wyłączenie 

pompki. 

 

Zawory elektromagnetyczne do sterowania napędami przepustnic winny posiadać 

dźwignię do ręcznego sterowania ich pracą. Jeśli nie, to trzeba przewidzieć ręczne 

przełączniki położenia napędów. 

 

 UWAGA:    Dla każdej pompy, dmuchawy i sprężarki  

zamontować licznik czasu pracy. 

 

 

20.2 . Sterowane pracą pomp głębinowych 

 

Pompy głębinowe winny być załączane na podstawie sygnałów z przetwornika 

ciśnienia umieszczonego w zbiorniku retencyjnym wg schematu 

technologicznego. Jeżeli pozom wody opadnie o 0,6m poniżej poziomu 

maksymalnego do samodzielnej pracy załączać pompę głębinową S1A.Jeśli 

pomimo jej pracy poziom wody w zbiorniku wyrównawczym obniży się  do 0,7m 

poniżej poziomu maksymalnego do równoległej pracy załączyć pompę głębinową 

S3. Jako zastępczą dla nich  załączać pompę S2. Pompy wyłączać  pojedynczo 

zaczynając od poziomu  0,1m poniżej maksymalnego. Pojedynczo pracującą 

pompę wyłączać przy poziomie maksymalnym , który powinien znadować się 

0,1m poniżej przelewu awaryjnego. 

 

Jak wcześniej wspomniano w zbiorniku wyrównawczym należy zamontować 

sondę pływakową do awaryjnego sterowania pompami głębinowymi. 

Sterownik winien blokować możliwość załączenia pomp przez tą sondę w czasie 

płukania filtrów.  

 

 

20.3. Sterowanie pracą urządzeń do napowietrzania wody 

 

Do napowietrzania wody służyć będą trzy kompresory bezolejowe firmy GAST, 

każdy o mocy 0,25 kW. 

Kompresor K1 załączać równolegle z załączeniem jednej z pomp głębinowych 

S2, S3 lub S1. 

Kompresor K2 załączać równolegle z pracą pompy głębinowej S4 czyli po 

otwarciu przepustnicy ES4. 
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Jeśli pracuje tylko jedna z pomp S1 ÷ S3 oraz pompa S4 winien być załączony 

tylko kompresor K1 zaś gdy pracują więcej niż 2 pompy głębinowe winny być 

załączone dwa kompresory. 

Omawiane kompresory nie wystartują pod ciśnieniem. Przy każdym  należy więc 

zastosować mały zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania (Ø ⅛"), 

który w stanie beznapięciowym jest otwarty. Zapewni on spuszczenie powietrza 

z kompresora po jego wyłączeniu. 

Wraz z załączeniem kompresora (lub jeśli to nie skomplikuje układu w 10 sek. 

później) należy podać napięcie na ten zawór upustowy i spowodować jego 

zamknięcie. 

20.4. Sterowanie pracą pomp II° 

 

Dla pomp II° nr P2; P3; P4 zapewnić regulację obrotów przez falowniki w 

zakresie 80÷105% obrotów nominalnych. 

Sterowanie pompami winno zapewnić utrzymanie wymaganego ciśnienia na 

wyjściu mierzonego przez przetwornik ciśnienia. Ciśnienie na wyjściu ze stacji 

powinno być uzależnione od rozbioru - im wyższy rozbiór tym wyższe ciśnienie.  
Winno ono być określane wg formuły: 
P=Pmin+k*Q

2 

Wielkości Pmin i współczynnika k należy ustalić w trakcie rozruchu. 

Przewidywane Pmin=40m sł.w.a maksymalne ciśnienie przy wydajności pomp IIst. 

Q=131m3/h winno wynosić 55 m.sł.w.Należy przewidzieć procedurę regulacji ciśnienia PI i 

odpowiednie opóźnienia w zmianie aktualnego ciśnienia bo podwyższenie ciśnienia na wyjściu 

powoduje chwilowy wzrost przepływu  i odwrotnie.  

Należy zapewnić awaryjne sterowanie pompy P4 mechanicznym wyłącznikiem 

ciśnieniowym. 

 

W razie braku wody w zbiorniku wyrównawczym czyli obniżeniu się tam 

poziomu wody do 0,6 m nad dnem należy obniżyć ciśnienie wody na wyjściu ze 

stacji o 5 m sł. w.  

Jeśli po jednej min. poziom wody w zbiorniku wyrównawczym nadal będzie 

opadał ciśnienie na wyjściu obniżyć o kolejne 5 m. sł. w. i tak do skutku aż 

poziom wody w zbiorniku przestanie opadać.  

Gdy poziom wody w zbiorniku zacznie rosnąć analogicznie podnosić ciśnienie 

wody aż do osiągnięcia zadanego. 

Jeśli na przetworniku PC2 ciśnienie spadnie poniżej (-) 4m sł. w. zmniejszyć 

wydajność pompy P1 tak aby nie przekraczać tej wielkości.  

W razie potrzeby wyłączyć pompę P1. 

Analogicznie postępować z pompami P2 i P3 jeśli ciśnienie na przetworniku PC3 

spadnie poniżej (-) 4m sł. w. 

 

Pompy są wrażliwe na zapowietrzenie więc wszystkie wyposażyć w awaryjne 

wyłączanie podprądowe, które winno zadziałać przy zapowietrzeniu pompy. 
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Jeśli nastąpi takie awaryjne wyłączenie jednej z pomp należy: 

 

-   zablokować jej pracę aż do ręcznego odpowietrzenia przez obsługę, 

-   przez 1 min. nie załączać żadnej nowej pompy II° lub pompy płucznej (nie  

    zwiększać też ich obrotów). 

 

Przy małych rozbiorach kiedy pompa P2 na 85% obrotach powoduje wzrost 

ciśnienia na wyjściu ponad wielkość zadaną należy ją okresowo załączać przez 

falownik na 100% obrotów i utrzymywać ciśnienie na wyjściu w granicach 30÷42 

m sł. w.  

20.5. Sterowanie pompami dozującymi podchloryn sodu 

 

Należy załączać do równoległej pracy pompki dozujące j.n.: 

 

-   D1 z pompą głębinową S1A. 

-   D2 z pompą głębinową S2. 

-   D3 z pompą głębinową S3. 

 

Pompę dozującą D4 załączać jeśli po otwarciu przepustnicy ES4 zostanie 

zaobserwowany wzrost przepływu wody wypływającej z filtrów o co najmniej 20 

m
3
h. 

Wyłączać razem z zamknięciem przepustnicy ES4 lub przy spadku przepływu o 

co najmniej 20 m
3
/h pomimo nie wyłączania pompy S1; S2 lub S3. 

 

20.6. Płukanie filtrów 

 

Płukanie filtrów przeprowadzać po przefiltrowaniu zadanej ilości wody od 

ostatniego płukania (zaleca się 3500 m
3
) lub jeśli różnica ciśnienia mierzonego 

przez przetwornik PC4 przy pracy 3 pomp głębinowych i przez sondę 

hydrostatyczną w zbiorniku wyrównawczym przekroczy 4 m sł. w. (chyba że 

wyniki rozruchu wskażą na potrzebę zmiany tych wielkości). 

 

Układ technologiczny nie pozwala na pracę części filtrów i równoczesne płukanie 

pojedynczego. 

Należy wypłukać wszystkie filtry pojedynczo jeden po drugim. 

Przed rozpoczęciem płukania filtrów uzupełnić ilość wody w zbiorniku 

wyrównawczym poprzez załączenie 3 pomp głębinowych do czasu aż poziom 

wody będzie na wysokości co najmniej 4,0 m nad dnem. 

 

Przed rozpoczęciem płukania wyłączyć pompy głębinowe i zamknąć przepustnicę 

E7 do końca procesu płukania żeby woda płuczna nie cofała się do zbiornika 

wyrównawczego. 
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Następnie otworzyć na okres 10 min. przepustnicę E1; E2; E3; E4; E6. Zapewni 

to spuszczenie części wody z filtrów do wysokości przewyższenia przewodu za 

przepustnicą E6.  

Po tym czasie zamknąć przepustnice E2; E3; E5; E6 ( pozostawić otwarte  2 E1 

oraz 2 E4). 

Otworzyć zawór upustowy ZE-DM przy dmuchawie DM i załączyć tę dmuchawę 

na czas 10,5 min.  

Po upływie ok. 20sek. kiedy już powietrze wypchnie wodę z przewodów i 

zacznie ono przechodzić przez złoże, zamknąć zawór upustowy ZE – DM. Po 

kolejnych 3 min. otworzyć przepustnicę ZE2. Po upływie 0,5 min. od jej otwarcia 

zamknąć przepustnicę ZE1.  

Po kolejnych 3 min. otworzyć przepustnicę ZE3 a po kolejnej 0,5 min. zamknąć 

ZE2. Po ostatnich 3 min pracy dmuchawę wyłączyć.  

W ten sposób zapewnione będzie wzruszenie złoża z pełną intensywnością w 

każdym filtrze przez 3 min. oraz po 0,5 min. na wypchnięcie wody z przewodów.  

Zapobiegnie to przeciążeniu dmuchawy. 

Po upływie 0,5 min. od wyłączenia dmuchawy załączyć pompę płuczną P4. Po 

przepompowaniu przez nią 20 m
3
 wody odmierzoną na przepływomierzu 

otworzyć przepustnicę E2 po czym zamknąć przepustnicę E3.  

Po przepompowaniu kolejnych 20m
3
 otworzyć przepustnicę E1 po czym zamknąć 

przepustnicę E2. 

Po przepompowaniu przez filtr nr 1 wody w ilości 20 m
3
 wyłączyć pompę 

płuczną. 

 

Końcowym etapem płukania jest stabilizacja złoża czyli powolna filtracja i 

spuszczenie pierwszego filtratu do kanalizacji. 

W tym celu należy zamknąć zasuwę E4 żeby woda surowa nie odpływała do 

kanalizacji, otworzyć dopływ do wszystkich filtrów poprzez otwarcie przepustnic 

E2 i E3 (E1 pozostaje nadal otwarta, ponieważ nie była zamykana). 

Następnie należy otworzyć przepustnicę E5 na odpływie uzdatnionej wody do 

kanalizacji, po czym załączyć do pracy jedną pompę S2 lub S3 oraz kompresor 

K1.  

Po 8 min. stabilizacji złoża zamknąć przepustnicę E5 i otworzyć przepustnicę E7 

żeby skierować uzdatnioną wodę do zbiornika wyrównawczego. 

Proces płukania jest zakończony. 

Załączyć do równoległej pracy 3 pompy, żeby uzupełnić ilość wody w zbiorniku 

wyrównawczym. 

 

Przepustnica E4 otwierająca odpływ wody popłucznej winna być wyposażona 

w napęd z pozycjonometrem i krańcówkami.  

Przy płukaniu filtrów wodą może być potrzebne przydławianie przepływu 

tą przepustnicą tak aby przepływ wody płuczącej mierzony na przepływomierzu 

Ppł1 utrzymywał się w zadanych granicach 150÷160 m
3
/h. 
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20.7.Odpowietrzenie mieszacza wodno-powietrznego 

 

Odpowietrzenie winno zapewniać utrzymanie napełnienia mieszacza w 

wysokości 0,20÷0,25 m pod połączeniem górnej dennicy z częścią walcową.  

W tym celu należy na zewnątrz mieszacza założyć rurę pionową dn = 1" 

zakończoną u góry rurą PCW Ø 2", rurę połączyć króćcami Ø 2" w dolnej i 

górnej dennicy.  

W górnej części rury PCW 2 "zamontować śrubunek PCW lub zaślepkę 

kołnierzową PCW, w której umieścić sondę czujnika poziomu wody z 

zakończoną 20 cm poniżej połączenia górnej dennicy z częścią walcową 

mieszacza. 

 

W czasie pracy jednej lub kilku pomp głębinowych co 2 min. należy otwierać 

przepustnicę odpowietrzającą Ø 20 mm i zamykać ją gdy sonda zetknie się z 

poziomem wody. Przepustnica  wininna się zamykać gdy pompy nie pracują. 

 

20.8. Odpowietrzenie filtrów 

 

Zawory elektromagnetyczne odpowietrzające filtry ZE – F1 ; ZE – F2 ; ZE – F3; 

otwierać w czasie pracy pompy głębinowej co 10 min. razem z zaworem ZE – od   

i razem z nim zamykać je.  

W ten sposób będą one otwarte 5 razy krócej. 

 

 

20.9. Automatyczne uzupełnianie poduszki powietrznej w zbiornikach 

hydroforowych 

 

Ze względu na duży stopień automatyzacji całej stacji wodociągowej 

zaprojektowano też automatyczne uzupełnienie poduszki powietrznej w 

zbiornikach hydroforowych poprzez otwieranie zaworu elektromagnetycznego 

ZEH Ø ⅛" jeśli woda w jednym lub w drugim zbiorniku hydroforowym dotknie 

do sondy w nim umieszczonej. 

Obie sondy mogą  być podłączone do jednego przyrządu pomiarowego np. 

ELCLUWO zaś sonda odniesienia do nóg obu zbiorników 

 
 

21  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
21.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
Należy przyjąć według niniejszego opracowania z opisu projektu zagospodarowania terenu. 
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21.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

 budynek stacji wodociągowej; 

 budynek sprężarek i sterowni; 

 trzy studnie głębinowe; 

 istniejące uzbrojenie terenu (wodociąg, kanalizacja, kable energetyczne); 

 dwa zbiorniki wody czystej; 

 

21.3 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
 istniejące linie napowietrzne; 

 istniejące kable energetyczne; 

 istniejący wodociąg; 

 istniejąca kanalizacja. 

 

21.4  Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót 
budowlanych 

 

 Zagrożenie zasypaniem gruntu przy wykonywaniu robót ziemnych związanych 

z budową budynku agregatu. 

 Zagrożenie porażeniem elektrycznym przy przerwaniu istniejących 

elektroenergetycznych linii kablowych. 

 Zagrożenie zatruciem lub chemicznym uszkodzeniem ciała przy dezynfekcji. 

 
 
21.5 Wytyczne sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
 

 instruktaż winien być przeprowadzony na podstawie obowiązujących przepisów BHP, 

norm i ogólnych warunków wykonania robót.  

 Należy zwrócić uwagę, że oprócz uzbrojenia terenu pokazanego na mapie mogą 

istnieć inne przewody nie zinwentaryzowanie i nie zgłoszone przez firmy eksploatujące 

uzbrojenie. 

 Należy zwrócić uwagę o potrzebie zgłoszenia współpracownikom  

i przełożonym nowych nie rozpatrywanych wcześniej zagrożeń. 

 

21.6 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom 

 
 Zapewnić wykonywanie wykopów o odpowiedniej szerokości z odpowiednim 

nachyleniem skarp lub szalować wykopy przy głębokości wykopu powyżej 0,8 m. 

 Używać tylko sprawnego sprzętu i narzędzi. 

 Stosować wymaganą odzież ochronna i sprzęt ochronny. 

 Przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót uporządkować teren, narzędzia  

i sprawdzić prawidłowość wykonania poprzedniego etapu robót. 
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 Nie rozpoczynać lub niezwłocznie przerywać pracę jeśli nie ma wyznaczonej osoby do 

kierowania pracami lub jeżeli zauważone zostanie zagrożenie.  

 Gdzie jest to wymagane przez przepisy lub uzasadnione technicznie dopuszczać do 

wykonywania robót tylko osoby posiadające do tego odpowiednie umiejętności 

i uprawnienia. 

 

Niezależnie od szkoleń sprawdzać i egzekwować bezpieczne wykonywanie prac. 


