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W obudowach studni zamontowane zostan<.t: 

- giowica 

- wodomierz MZ 50 mm, 


czerpalny do poboru probek wody 0 15 mm, 
zwrotny 50 mm, 


- zawor odcinaj<.tcy 0 mm, 

- skrzynka kablowa, 

- drabinka metalowa, 

- rury wywiewne 100175 mm - 2 


szczelny 600 mm typu WALCZ zamykany na - 2 szt. 
Ponadto w studniach zamontowane zostan<.t: 

- pompy gl~binowe z ruroci<tgami tlocznymi 50 mm, 
- wyhtczniki CLUVOz rot-.,.""",,". 

Szczegoiy techniczne przedstawiono na zal<.tczonych schematach obudowy 
studni gf~binowych. 

7.3.3. DOBOR POMP GLF;BINOWYCH. 

Dobar gi~binowych dokonuje nast~puj<.tcych warunkow: 

- wydajnosc pomp w wysokosci zatwierdzonych zasobow wodnych dla 


poszczegolnych studni, 

- wysokos6 podnoszenia - wIg ponizszego wzoru: 


= hI + (h2 - h3) + h4 + h5 + + h7 

gdzie: 


.. hI "u~v"'..., cisnienia w A z 

;VVSOK()SCI zbiornikaw i nadmiaru cisnienia na wyJocie. 


hydraulicznych wynosi ono: 

dla stanu obecnego - 12,24 m H20 


.. dla rozbudowanego Nowego Uj~cia .. 

.. h2 - terenu w w~zle A 

.. h3 .. terenu przy 

.. h4 .. straty na ruroci<tgu tJocznym 11 0 mm 

.. h5 - straty na ruroci<tgu ttocznym, stalowym 50 mm 


Qie:bO.Km;C dynamicznego zw. wody w 
- straty na armaturze (kolana, trojniki, itp) .. 10,OmH20. 


Wyliczen dokonuje si~ ponizej: 

1) STUDNIANr I: 


.. hI .. stan mH20 
.. 287,90 m 


.. h3 .. 287,60 m npm 


.. h4 .. 0,42 m 


.. h5 x 1,2 x = 2,67 m H2O 


.. h6 .. 32,2 m 


.. h7 - 10,0 m H20 

12,24 + (287,90 .. 287,60) + + 2,67 + 32,2 + 10,0 57,83 m H20. 

Dla Nr I dobrano pompy: 
c .. GRUNDFOS SP 8A 18 z silnikiem typ 4000 0 mocy N = kW, kt6ra 

wydajnosci Q = 8,0 daje wysokosc podnoszenia H 76 m 

.. HYDRO VACUUM GAB.5.!3 z silnikiem 0 N = 3,0 kW, ktara 

wydajnosci Q = 8,0 daje wysokos6 podnoszenia 78 m 




Pomp~ nalezy zamontowac m w rurze nadfiltrowej a 
wyl'\:.cznik CLUVO - na ...."uu,,,'V..,"', 

2) STUDNIA Nr II: 
- hI 	 -1 m 


- 287,90 m npm 

- 275,20 m npm 


- h4 	 - 1,46 m H20 
34,4 x 1 x 175,0 = m H20 


- h6 - 33,9 m 

- h7 - 10,0 m 


St'\:.d: H = 1 + (287,90 - + 1 + + 33,90 + 10,0 = 77,52 m H20. 
studni Nr II dobrano pompy: 

- GRUNDFOS typ SP 1 18 z MS 4000 0 mocy N = 

wydajnosci Q 12,0 m31h daje wysokosc podnoszenia 94,0 m 
- HYDRO VACUUM typ GAB.5.23 z silnikiem 0 mocy N = kW, ktora przy 
wydajnosci Q = 12,0 m3/h daje wysokosc podnoszenia H = 83,0 m H20. 
Pomp~ zamontowac na gl~bokosci - 34,4 m ppt w rurze nadfiltrowej a 
wyh:t.Gznik CLUVO - na 33,9 m ppt. 
3) STUDNIA III: 

- hI 	 - I m 

- 287,90 m npm 

- 287,10 m 


- h4 	 - 0,35 m H20 
= xl x175,0 

.. h6 - 32,4 m 
- h7 .. 10,0 m 
H = 1 + (287,90 .. 287,10) + 0,35 + 9,35 + 32,40 + 10,0 = 65,14 m H20. 

Dla studni Nr dobrano pompy: 

- GRUNDFOS SP 1 18 z typ MS 40000 mocy N kW, ktora 

przy wydajnosci Q= 12,0 m3/h daje wysokosc podnoszenia H 94,0 m H20. 

- HYDRO VACUUM typ GAB.5.23 z 0 mocy N 5,5 kW, ktora przy 

wydajnosci Q = 12,0 m3/h daje wysokosc podnoszenia H 83,0 m H20. 

Pomp~ naleZy zamontowac na gl~bokosci - 45 m ppt w rurze mi~dzyfiltrowej a 

wyl'\:.cznik CLUVO - na 32,4 m ppt. 

Dobrane pompy b~d'\:. tez wystarczaj'\:.ce dla docelowych ",.-.1'.-"",... po ewentualnej 

rozbudowie Uj~cia (straty zwi~ksz'\:.si~ 0" 7,14 m H20). 

Sterowanie prac'\:. pomp odbywac drog'\:. GSM z powiadomieniem 

Uzytkownika (Konserwatora) 0 stanach awaryjnych. 

Zasilanie odbywac b'(dzie na warunkach ustalonych przez ZEORK 


technicznych i sterowania 
znajduj'\:. si~ w tomie 4 Projektu - "Cz,(sc elektryczna". 

7.4. RUROClt\G TLOCZNY. 
Ruroci'\:.g od N owego Uj '(cia do Wodoci'\:.gowej w Przylogach 

zaproj ektowano z rur 0 160 mm 0 dlugosci L 1.281 m. Natomiast ruroci'\:.gi 
.1U....Lq...'v wod~ z poszczegolnych studni z rur 110 mm 0 ogolnej 

http:zwi~ksz'\:.si
http:wystarczaj'\:.ce
http:GAB.5.23
http:GAB.5.23
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dlugosci L = 501 m. Srednic~ rurociqgu tlocznego PE 0 160 mrn dobrano w taki 
sposob, aby w przyszlosci mozna bylo nim przesylae wod~ z przewidywanej 
rozbudowy N owego Uj~cia dla docelowych potrzeb wodnych. 

Trasa rurociqgu tlocznego PE 0 160 mrn przebiega od Nowego Uj~cia w 
poprzek dzialek wsi Przylogi do istniej~cej Stacji Wodociqgowej w Przylogach. 

Rurociqg tloczny wl~czony zostanie do istniej~cego rurociqgu 
technologicznego zaopatruj~cego zbiorniki wyrownawcze V = 2 x 50 = 100 m3 oraz 
projektowane zbiorniki V = 2 x 100 m3 = 200 m3, na terenie Stacji Wodociqgowej w 
projektowanej komorze zasuw 0 wymiarach wewn~trznych 2,0 x 2,5 x 2,0 m. W 
komorze zasuw zamontowane zostan~ zawory zwrotne, zasuwy odcinaj~ce oraz 
wodomierz z licznikiem impulsow. 

Przed komor~ zasuw woda z Nowego Uj~cia moze bye dezynfekowana 
podchlorynem sodu za pomoc~ dodatkowego chloratora zamontowanego w 
pomieszczeniu Chlorowni. Chlorator sterowany b~dzie wodomierzem z miernikiem 
impuls6w oraz falownikiem. Szczegoly dotycz~ee komory zasuw znajduj~ si~ w 
tomie 2 Projektu "Staeja Wodoeiqgowa w mse. Przylogi". 

Na ruroeiqgu tloeznym PE 0 160 mrn w eelu ulatwienia konserwaeji i 
usuwania ewentualnyeh awarii przewidziano zamontowanie 4 szt zasuw sieeiowyeh, 
kolnierzowyeh 0 150 mrn a na rurociqgaeh tlocznyeh PE 0 110 mrn - 3 szt zasuw 
sieeiowych, kolnierzowyeh 0 100 mrn. Na wszystkieh zasuwaeh przewidziano 
zamontowanie obudow teleskopowych oraz skrzynek ulieznyeh. 

Projektowane ruroeiqgi tloezne krzyzuj~ si~ z istniej~eymi drogami 
powiatowymi oraz rowkiem odprowadzaj~eym wod~ z terenu uzytkow zielonyeh, 
jak nizej: 
1) Ruroeiqg tloezny PE 0 160 mrn mi~dzy w~zlami 1 - K. 

Przejseie przez drog~ powiatow~ Nr 0460T (Nr ewid. 5 wsi Przylogi) przewiduje 
si~ wykonae metod~ przewiertu (przeeisku) w stalowej rurze ochronnej 0 
273/7,1 mm 0 dlugosei L = 25 m na gl~bokosei minimum 1,5 m ponizej 
nowelety jezdni i 1,0 m ponizej dna rowow przydroznyeh. 

2) Ruroeiqg tloezny PE 0 160 mm mi~dzy w~zlami 1- 1. 
Przejscie pod rowem metod~przekopu w stalowej rurze oehronnej 0273/7,1 mm 

o drugosei L = 10m na gl~bokosei minimum 1,5 m ponizej dna rowu. 
3) Rurociqg tloezny PE 0 110 mm mi~dzy w~zlami C - D. 

Przejseie pod drog~ powiatow~ Nr 0401 T i 0461 T (Nr ewid. 5412 i 463 wsi 
Przylogi) przewidziano wykonac metod~ przewiertu (przeeisku) w staIowej 
rurze ochronnej 0219/6,7 mm 0 dlugosei L = 30 m na gl~bokosei minimum 
1,5 m ponizej niwelety jezdni i 1,0 m ponizej dna rowow przydroznych. 
Na przejscie z ruroeiqgami tloeznymi przez drogi powiatowe uzyskano zgod~ 

Powiatowego Zarz~du Drog w Konskiaeh Deeyzj~ Nr OD.5440/40/201O z dnia 
16.02.2010 r. a rozwillZania teehniezne zostaly uzgodnione pismem Nr 
OD.5442/39/2010 z dnia 28.04.201Or. 

Ruroeiqgi tloezne zostan~ ulozone na gl~bokosei 1,6 m ppt Ze wzgl~du na 
wyst~puj~ee w poziomie posadowienia rurociqgow grunty gliniaste z okruehami 
piaskowea i zwietrzeliny gliniastej - na ealej dlugosei nalety wykonae podsypk~ z 
piask~bosci 15 em oraz obsyp~~ piaskow~ grubosei 30 em ponad wierzch rury. 

t ~vrolJ ',.t:t;;o.",,-; .--rJ&t .'1ftI~ if ~~ 
o,~, ' ,~~Jkf(hY~r~~ 

, . \ ~bf. ~ , \'kVI//I)~, 4nf9~:U;J. 
t~t//#::~~~LC-'£~I1I>7[)i~L' 



i 

24 


8.0BLICZENIA HYDRAULICZNE. 

Obliczenia hydrauliczne calego wodoci<:tgu grupowego Przylogi -
Smykow wykonane na etapie opracowywania przystosowania 
istniejl.lcej wodoci<:tgowej, i Wodoci<:tgowych, Stacji Uzdatniania Wody i 
urz'ldzen wodoci<:tgowych na terenie gminy Smykow do zaistnialych potrzeb 
wymogow, Smykow" w 2009 roku. 

W niniejszym opracowaniu wykonano obliczenia hydrauliczne 
ruroci<:tgu tlocznego PE 0 160 nun oraz dia ruroci<:tgow docznych ht.czl.lcych 

studnie gi~binowe. obliczeniach hydraulicznych przyj~to nast~puj~ce zafloz~rua 
1) rz~dne terenu i dlugosci odcink6w przyj~to z map sytuacyjno-wysokosciowych, 
2) rz~dnl.l maksymalnego poziomu wody w zbiornikach wyrownawczych przyj~to w 
wysokosci - m npm m na nadwyik~ na wylocie do 
zbiornikow, 

wielkos6 przeplyw6w przyj~to w wysokosci zatwierdzonych zasob6w wodnych 
dia poszczeg61nych studni, 
4) sprawdzono tez przepustowos6 ruroci~ow Hocznych zalozeniu potrzeb 
docelowych z rozbudowl.l Nowego przyjmujl.lc ustalonl.l w "Koncepcji !I 

wielkosc przeprywu na Q = xl,1 6 1,84 m3/h 17,18 lis, 

5) chropowatosc bezwzgl~dnl.l dia rur PE przyj~to w wysokosci k 0,025 mm. 

Z wykonanych hydrauIicznych wynikaj~ nast~pujl.lce wnioski: 

L W rejonie w~zla A wymagane cisnienie w tlocznym 0 160 mm 


istniejl.lcego Uj~cia - 12,24 m H20 
- dia rozbudowanego Nowego Uj~cia 19,38 m H20. 

2.Straty na ruroci~ach tlocznych w miejscach w1l.lczenia poszczegoinych studni 
wynoszl.l: 

- Studnia Nf I - 0,42 m 

Nr II - 1 m 


III - 0,35 m H20. 

3. Na hydroforowo - pompowym w Stacji Wodoci~owej w Przylogach 
cisnienie "na wyjsciu ll nale:zy nastawi6 obecnie na - 4,2 Atm a docelowo na Atm. 
4. Na ruroci~u zasilajl.lcym wies nale:zy zamontowa6 komor~ redukcyjnl.l Z 

redukcjl.l cisnienia "na wyjsciu" ustawion~ na 3,0 Atm. 
5. W istniejl.lcej komorze redukcyjnej w ustawi6 
"na wyjsciu" na Atm. 

Na hydroforowo - pompowym w Smykowie nale:zy ustawi6 
"na wyjsciu" na 4,4 

9. STACJA WODOCli\GOWA PRZYLOGI. 

Na istniej~cej Stacji Wodoci~owej w si~ 
nast~pujl.lce obiekty: 
1) budynek Stacji Wodoci~owej z pomieszczeniem technologicznym, Chlorowni~ 

pOJnl(~SZlcze:rmuru socjalnymi, 
2) wyrownawcze, stalowe 0 V = 2 x 50 100 

zbiornik bezodplywowy na 0 pojemnosci V 6 m3, 
4) zbiornik wod pOpfucznych 0 pojemnosci V 30 

studnia gl~binowa Nr 1 (przewidziana do likwidacji), 

http:przyjmujl.lc
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6) ruroci~gi technologiczne z uzbrojeniem, 
zasilanie z oswietleniem, 

8) z bram'l i wejsciow'l, 
9) pieszych i 
Ogolny stan techniczny Wodoci~owej jest dobry. 

Sposob funkcjonowania Stacji Wodoci~owej opisano w rozdz. 3 i 6.1 Opisu 
Technicznego. 

W hali technologicznej przewiduje si~ jakichkolwiek robot budowlano 
montaZowych - za wyj'ltkiem wymIany filtracyjnych w Odzelaziaczu i 

w Chlorowni przewiduje zamontowanie 
dodatkowego chloratora 

Jak wynika z mozliwosci pokrycia potrzeb wodnych w maksymalnej 
godzinie oraz uzgodnien z Gminy zachodzi koniecznosc 
wykonania na terenie Wodoci~owej dwoch zbiomikow 

i wyrownawczych 0 pojemnosci V 2 x 100 200 m3 np produkcji BARTOSZ 
\ 

CZl(stochowa, PRODWODROL Sulechow lub 
Projektuje wykonanie dwoch zbiomikow naziemnych 0 

pojemnosci 2 x 100 200 m3 zlokalizowanych obok istniej'lcych zbiomikow. 
Wszystkie bi(d'l wsp61pracowac ze sob'l na "naczyn POf'lczonych", 
st'ld poziomy wody w tych zbiornikach musZ<t bye same,jak nizej: 

- max. poziom zw.w. wyl'lczenia pomp) - 293,70 m npm 
- min. poziom zw.w. (poziom za1'lczenia pomp) - 291,00 m npm 
- poziom - 290,90 m npm 
- poziom alarmowy (przelewu) - 293,75 m npm. 

posadowienia - 290,50 m npm. 
wyrownawcze zasilane bl(d'l w wodl( z Istniej'lcego (studnie 

Nr 2 i 3 - po uzdatnieniu) oraz z Nowego (studnie Nr I, II i III). 
Zaklada ze pomp gli(binowych Nr 2 i 3 odbywac 

bi(dzie jak dotychczas, ale Natomiast za1'lczanie i 
pomp gl~binowych na Nowym bi(dzie dokonywane drog'l 
powiadamianiem uzytkownikaJkonserwatora 0 awaryjnych), jak 

zal'lczanie w studni Nr I, II obnizeniu sil( poziomu wody 
w zbiomikach do - 291,00 m npm a pornpy w III 
z 15-sekundowym opoinieniem 
- wy1'lczanie pomp w studniach - przy rZl(dnej - m npm. 
Jako zbiomikow przelaniern wody 

na zamontowanie zaworow plywakowych Fig. 272 
prod. ZETKAMA Klodzko lub rownowaZne. 

Zestaw hydroforowo-pornpowy zabezpieczony suchobiegiem 
czujnikami poziomu wody w kazdym zbiomiku. 

W z budow'l wyrownawczych na Stacj i 
Wodoci<tgowej zostan'l wykonane technologiczne: naplywowy, 
odplywowy, przelewowy, i zasilaj'lcy oraz ruroci<tg z Chlorowni. 

Ponadto w rniejscu w1'lczenia ruroci<tgu tlocznego do istniej'lcego 
wyrownawcze wykonana zostanie zelbetowa, prefabrykowana 

komora zasuw 0 wymiarach 2,0 x x m produkcji TAWOY 
Kielce lub rownowaZna .. 

rozwi¥aii technicznych wykonania zbiomikow 
wyrownawczych, komory zasuw, technologicznych oraz montazu 



Smykowie. wi~c wykonanie w najblizszym nowej 
wodociqgowej na odcinku 0 srednicy 160 mm. 

pracy Hydrofomi zachodzi koniecznosc 
zabezpieczaj~cego wlasciwa zestawu w 

zaopatrzenia w wod~ Smyk6w. 

Dla wlasciwej 

rozruchu oraz 
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chloratora w tomie 2 Projektu "Stacja wodociqgowa w msc. Przylogi" 
a roboty 4 - I!Cz~sc 

lO.HYDROFORNIA MIEJSCOWOSCI SMYKOW. 

Hydrofornia w miejscowosci Smyk6w zlokalizowana jest w 
piwnicy budynki Urz~du Gminy w Smykowie. w wod~ 
miejscowosc Smyk6w oraz wod~ do zbiornika wyr6wnawczego na Ostrych 
G6rkach. kt6ry zaopatruje w wod~ wid Salata i 

W latach poprzednich Hydrofornia korzystala ze studni gt~binowej 

zlokalizowanej obok budynku Urz~du Gminy. Ze wzgl~du na jakosc wody w 
Hydroforni zamontowane zostaly do uzdatniania wody: 

odmanganiacz, chlorator oraz instalacje i 
..,"'v,",·,'.,"'? urz~dzenia do uzdatniania wody nie spemialy 
temu wyl~czone z eksploatacji a Hydrofornia zostala zaopatrzona w wod~ ze 
Stacji Wodociqgowej w przylogach. 

armatura 

W Hydroforni zamontowany jest zestaw hydroforowo-pompowy typu 
INSTALcompakt 3 x ICL 18-40 z trzema pompami 0 mocy N = 4,0 kW n.(..I.L,U<+. 

ten pobiera wod~ z dosylowej, zbiomik 
"buforowy" (do czego wykorzystano stary 0 pojemnosci 1500 I). 
Cisnienie "na wyjsciu"z zestawu ustawione na 3,8 ale w trakcie pracy 
zestawu spada do poziomu Atm co uniemoZliwia wlasciwe zaopatrzenia w 
wod~ wsi Smyk6w. 

Przyczyn~ tego stanu ze wodociqgowa doprowadzaj~ca 
wod~ od uj~cia w Przylogach na od wsi Matyni6w do Smykowa 0 

OkOfO 500 m rna srednic~ 0 90 mm a wynika z obliczen hydraulicznych, straty 
na tym odcinku s~ tak duze, ze zapewni~ doplywu wody do Hydroforni w 

Zaprojektowano dwa zbiorniki uj~ciowe stalowe, poziome 0 srednicy 0 2,2 
m pojemnosci V 2 x 20 40 (Producent BARTOSZ ABT 

PRODWODROL Sulech6w lub rownowazne). Zbiorniki te zostaly 
zlokalizowane obok istniej~cej studni gl~binowej (przewidzianej likwidacji). 

posadowione zostan~ na lozu z do 100% 
ZPPr oraz obsypane piaskiem z do 96% ZPPr. 
Charakterystyczne rz~dne nast~uj~ce: 

- poziom zbiornik6w 265,90 m npm 
- max. zw.zw. - 267,70 m npm 
- mm. zw.w. - 266,40 m 
- poziom przelewu m npm 

- 266,30 m npm. 
naplywowym zamontowane zawory plywakowe 

Za()eZIDle,czerne przed suchobiegiem 

prod. ZETKAMA lub r6wnowazne (w kazdym zbiorniku). 
Powiadomienie 0 przelaniu sie wody odbywa6 b~dzie drog~ 

Zestaw hydroforowo-pompowy b~dzie zabezpieczony przed suchobiegiem 
czujnikami poziomu wody w zbiomiku 



W z budow<t zbiornikow zostan<t wykonane 
technologiczne: napiywowy, odplywowy, spustowy, zasilaj<tcy. 

Projektowana spustowo-przelewowa 0 200 mm oraz 
ruroci~ tloczny PE 0 1 mm krzyzuj<l. z istniej<tcymi kablami telefonicznymi i 
elektrycznymi. W miejscach skrzyzowan roboty wykonywac r~cznie pod 

odpowiednich sluZb a w miejscach skrzyzowan zabezpieczyc 
dwudzielnymi AROT'a 0 dlugosci L = 3 m. 
Ruroci~i przelewowo-spustowe odprowadzac 

studzienek chlonnych na istniej<tcej a wykorzystywanej obecnie 
poplucznych. Studzienki te wymagaj<t drobnych remontow i konserwacji 
(w zaleznosci od ich stanu po odkryciu w trakcie wykonawstwa). 

Jako alternatywne - przyjmuje sit( wykonanie 
podziemnego ze skrzynek 15 m3 8 skrzynek). Z 
studni gl~binowej oraz gruntowych wynika, ze w tym wyst~puj<l. 

korzystne do wod przelewowo-spustowych, ktore 
czystymi. 

W zwiqzku z budow<t zbiornikow ujt(ciowych i likwidacj<t studni gl~binowej 
zachodzi przefozenia na odcinku 15 m wodoci~owego 

PE 0 40 mm do budynku Nr 39a oraz ruroci~u PCV 160 mm 
miejscowosc Smykow na odcinku od Hydroforni do 

Projekcie przewiduje sit( likwidacj~ istniej'tcej studni gl~binowej zgodnie z 
Yrc)Jelaelm prac na wykonanie likwidacji studni w m. Smykow na 

ujt(cia wody dla wodoci~u grupowego WSI w Smykow" oraz 
likwidacj~ i uporz<tdkowanie terenu. 

W pomieszczeniu Hydroforni do 
uzdatniania wody. Przewiduje sit( tez wymian~ ruroci~ ssawnego oraz zasilaj.:tcego 
na stalowe 150 mm. Zdemontowane urz.:tdzenia przekazac 
Inwestorowi Smykow. 

W celu zapewnienia napelniania zbiornika wyrownawczego w 
Gorkach oraz cisnien pozarowych w Smykowie na istniej'tcym 
hydroforowo-pompowym naleZy ustawic cisnienia na 

technicznych znajduj't 
Smykow". 

1l.KOMORY REDUKCYJNE. 
11.1. KOMORA REDUKCYJNA W PRZYLOGACH. 

wynika z obliczen hydraulicznych w zapewnienia bezpiecznych 
w wodoci~owej w zachodzi koniecznos6 

redukcji pomzeJ Komort( redukcyjn.:t zlokalizowano w 3 na 
dzialce Nr 106 Przylogi nalezttCej do Gminy Smykow. 

Redukcjt( cisnienia przewiduje wykonac za pomoc.:t regulatora Clsmelma 
umieszczonego w prefabrykowanej komorze redukcyjnej 0 wymiarach 

2,0 x 2,Om z szczelnym WALCZ produkcji Kielce 
lub innych producentow prefabrykatow. 

Komort( naleZy na podsypce .zwirowej 15 cm oraz 
podlozu betonowym z betonu B-7,5 i izolacyjnej z 2 warstw 
asfaltowej na lepiku. Podobn<t izolacjt( nalezy wykonac na scianach bocznych 
komory i na stropie. Miejsce elementow prefabrykowanych i 
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dolnego) winno bye wykonane i uszezelnione kitem Bitizol KE, 
POLKIT'em hp. oraz eementow~ ,,80". obu "polowek" 
nalezy wykonac poprzez znajduj'leyeh si~ na marek z 
k~townika 40 x 40 x 5 mm rozmieszezonyeh w rownyeh odst~paeh na obwodzie 
seian, przy pomoey pr~ta 0 6mm. zwrocic na wlasciwe 
uszezelnienie z ruroei~ami sciany komory redukeyjnej. MontaZ 
odbywa przy pomoey dzwigu samojezdnego. 

Na dla zmniejszenia obsypki, styropian 
grubosci 5 em i wykonac eementow~ grubosci em ze i 2% 
na zewn~trz oraz 3 papy na lepiku. Calosc obsypac ziemil:\. 
z ryeznym ubiciem gruntu warstwarni 0 grubosci 20 em oraz ziemil:\. 
grubosci 60 em z humusowaniem i obsiewem skarp. Kominek wlazowy nalezy 
wykonac z eegly kanalizacyjnej 150 z wytynkowaniem w srodku lub z kr~gu 
betonowego 0 1,0 m. Wlaz typu WALCZ 0 60 em zamykany na kf6dk~. W dnie 
nalezy wykonae betonu ea em, ze spadkiem w 
"bagienka", sk~d ewentualne wody z remontow, itp. 
usuwane Wentylaeja w komorze redukeyjnej zapewniona b~dzie poprzez 
dwie rury wywiewna 0 75 mm zamontowane w przeciwnyeh koneach komory. 
Zejscie do komory - drabinkl:\. metalow~ lub stopnie 

Po zakonezeniu robot eal~ komor~ w srodku wraz z kominkiem wlazowym 
nalezy wybialkowac a metal owe zabezpieczyc antykorozyjnie farbami 
dopuszezonymi do kontaktu z wodl:\. do pieia. 

Z obliezen hydraulicznyeh ze przy zalozonym cisnieniu na 
hydroforowo~pompowym w Staeji Wodoci~owej w Przylogaeh ~ 1 m H20 
parametry hyudrauliezne w rejonie komory redukcyjnej b~d~ nast~puj'lee: 

~ rz~dna terenu - 287,60 m npm 
rZydna linii cisnien na wlocie 14 m npm 

- rz~dna linii cisnien na wylocie 318,53 m npm 
cisnienia 1 m H20 

rz~dna komory 285,40 m npm 
obsypki 288,20 m 

Ze wzgl~du na duze w wody w ci~u doby, w komorze 
redukeyjnej przewiduje zarnontowanie dwoch zaworow redukeyjnych firmy 
HONEYWELL BRAUKMANN, jak 

dla przeplywow nocnych D06F-50B z manometrem M07-6, 
- dla przeplywow gospodarczych i pozarowyeh typ D I5-80A z manometrem 

M1 i filtrem siatkowym 1-100. 
""""LUVULV wylotowe na zaworze D06F-50B winno bye ustawione 0 0,5 bara wyzej 
cisnienia na zaworze D 15N-80A. 
Parametry regulatora D15N-80A sl:\.nast~puj~ee: 

- dlugosc 310 mm 
- wysokosc powyzej w10tu mm 
- wysokose poruzej srednicy wlotu 154 mm 
- sredniea 200 mm 
- masa 41,5 
- Kvs 70m3/h 

Dostawea HONEYWELL Sp. z 0.0., 02-981 Warszawa, ul. Augustowka 3, tel (022) 
642-25-70 lub lNSTALeompakt Sp. Z 0.0., 62-080 Tranowo Podgome 
ul. Wierzbowa (061) 81 tez zamontowac zawor steruj~ey typu 



JJl_,J''LlHrt.LJ 720. Dostawca PURINEN NETAFIM-IRYGACJA z 0.0., 96
ul. Rybickiego 10, tel. (046) lub HA WLE HAWIDO 

Typ 1 Dostawca INSBUD-RYBNIK, 44-200 Rybnik, ul. Brzeziiiska 8a, tel. (32) 
4226050. 

Przed regulatorem zamontowac filtr siatkowy kolnierzowy 0 z 
osadnikiem. Ponadto przed za zaworem przewidziano zamontowanie zasuw 
odcinajl.tcych, CZ)'sz(;zeme osadnika oraz ewentualne remonty i 

zaworu. 
Szczeg6ly montaZowe zaworu zostaly przedstawione na zall.tczniku 

graficznym. 

11.2. KOMORA REDUKCYJNA W ZNAJOMEJ. 

Istniejl.tca 
wodocictgowej PCV 

redukcyjna w Znajomej 
160 mm doprowadzajl.tcej wodi( 

zamontowana jest na 
dalszej cZi(sci wodocictgu 

grupowego dobry. Zachodzi jedynie 

tez reduktory innych producent6w BERMAD 
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Cisownik 
na przekroczenia dopuszczalnych cisnien na wsi 

mi~dzy w~zlami 16 - 18 zachodzi koniecznosc zamontowania 
w 5 szt budynkach - reduktorow indywidualnych typu D06F- z filtrem FN09
1I2A lub innych 0 podobnych parametrach teclmicznych. Cisnienie !Ina wyjsciu" na 
tych reduktoraeh nalezy na Atm. 

12. POL1\CZENIE ISTNIEJ1\CEJ SIECI WODOCI1\GOWEJ W 
PRZYLOGACH. 

Istniejetee sieci wodoci<tgowe w Przylogach wykonane Set z rur PCV 0 110 
rum. Przebiegajet one po obydwoch stronach drogi powiatowej Nr 0461 T na dlugosci 
OkOfO 2 km - poletczenia, co utrudnia jej eksploatacj~ i usuwanie awarii. 

W poprawienia pracy sied wodod<tgowej oraz ulatwienia remontow i 
konserwaeji tei: awarii, przewiduje si~ 
",,,,r.r-n poletczen istniejetcych sied, mzeJ: 

1) poietczenie sieci PCV 110 mm mi~dzy w~zlami M - N na wysokosci dzialek Nr 

145 - 53812 wsi Przylogi ruroci<tgiem PE 110 rum 0 dlugosci L = 19 m. 

POfetczenie wykonane zostanie pod powiatowet Nr 046 (Nr ewid. 54) metodCl. 


(przecisku) w rurze ochronnej 0 9/6,7 mm 0 L = 14 
m na gh~bokosci minimum 1,5 m pod jezdniet drogi i 1,0 m pod rowow 
przydroi:nych. Na przejsciu wykonane zostanet zasuwy odcinajetee, kolnierzowe 0 
100 mm umozliwiajetce odei~cie wodoei<tgowej na wypadek remontu, 
konserwacji lub awarii. 
Z "Geoteclmicznych badan warunkow gruntowych posadowienia" (sonda Nr 14) 
wynika, ze w poziomie do gl~bokosci 1,8 m wyst~puje it wisniowy a 
ponizej - zwietrzelina gliniasta (piasek gliniasty) zolta. Set to warunki korzystne do 
wykonania przewiertu (przecisku). Odcinki ruret ochronnet nalezy ulozyc 
na podsypce z piasku 15 em oraz wykonac obsypk~ z piasku 30 cm ponad 

rury. Pozostaly wykop mozna rodzimym z za~~eS;1:czemem 
do 92% ZPPr. 
2) Sleel 0 110 mm 0 - P na wysokosci dzialek 
278/1 - 63211 wsi Przylogi ruroci<tgiem 110 rum 0 dlugosci L = 20 m. 
POletC2~en:le wykonane zostanie pod droget powiatowet Nr 0461T (Nr ewid. 54) metoda 
przewiertu (przecisku) w stalowej rurze ochronnej 219/6,7 mm 0 dlugosci L 17 
m na gl~bokosci minimum 1,5 m pod jezdniet drogi i 1,0 m pod dnem rowow 

Na zostanet zasuwy odcinajetce kolnierzowe 0 
100 rum umoZliwiajetce odci~cie sieci wodoci<tgowej na remontu, 
konserwacji lub awarii. 

Na z rurod<tgami tlocznymi przez drogi powiatowe uzyskano 
Powiatowego ZarZ'tdu Drog w Nr OD.5440/40/2010 z dnia 
16.02.2010 r. a Nr 
OD.5442/39/201O z dnia 28.04.201Or. 

Z "Geotechnicznych badan warunkow gruntowych posadowienia" (sonda 
16) wynika, ze do gh;:bokosci 3,0 m wyst~puje piasek drobny, bretzowozolty. to 
korzystne do przecisku (przewiertu). 
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13. PRZYL1\CZE WODOCI1\GOWE. 


W zaprojektowano wodoci~owe do budynku Nr 92 na 

dzialce Nr wsi Przylogi Kusmierczyk-Dudek 
rekompensata za wyrai:enie zgody na wykonanie pohlczenia istniejC\.cych 
wodoci~owych w~zlami M - N z dzialki Nr na dzialk~ Nr 145. 
Obecnie zainteresowany ze studni z przyhtczem stalowym 
wykonanym kilkanascie lat temu. 

PrzylC\.cze wodoci~owe zostanie podlC\.czone do istniejC\.cej 
wodoci~owej PCV 0 110 mm wlasciciela i wykonane 

o mm na Clsmeme 1,0 Mpa. Dlugosc przylC\.cza wynosi L = 14 m. 
ono w odleglosci 1,0 m od granicy z 538/1 do 

poludniowo-wschodniego z wprowadzeniem do 
kodownilhydrofomi. Przejscia fundament i posadzk~ nalezy wykonac, stosujC\.c 

ochronne 0 minimum dwukrotnie wi~kszej od rury tj. 80 
mm. lako ochronnC\. moma wykorzystac rur~ PE mm wyprowadzonC\. z 
poziomu posadzki budynek. 

W pomieszczeniu kotlowni zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy 
zawierajC\.cy: zawory odcinajC\.ce, wodomierz skrzydelkowy 1S 0 20 mm z 
ft"<~<""UU<UU przejsciowymi, zawar antyskai:eniowy typ 251 firmy DANFOS
SOCLA i zawar czerpalny 0 20 mm. Schemat montazu wodomierza zalC\.cza si~. 
Nie przewiduje polC\.czenia projektowanego z istniejC\.cC\. instalacj<t 
wodoci~owC\. w budynku ze wzgl~du na nieznany stan techniczny instalacj i 1 

zamontowanych (kociol podgrzewacz wody, pralka itp). 
wodoci~owe nale:zy ulo:zyc na 1,5 - 1,6 m ppt. 

wzgl~du na to, ze w tym rejonie do 1,8 m wyst~puje if wisniowy (sonda 
Nr 15) ruroci~ przyfC\.cza ulo:zyc na z 15 cm z 
obsypaniem piaskiem gr 30 cm. Pozostaly wykop moma zasypac gruntem rodzimym 
z 92% 

montazu wodomierza zostaly uzgodnione z wlascicie1k<t 

14. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE. 

Siec wodoci~owa i wodoci~owe wykonane z rur nie 
wymagajC\. zabezpieczen antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy metal owe 
wodoci~u ulozone w ziemi takich zabezpieczen. W ::>LlvLI;;;);:;V 

dotyczy to ruroci~aw stalowych na pod oraz rurocil{gow 
technologicznych z rur stalowych. 

Odcinki przylC\.czy wodoci~owych wykonanych z rur stalowych 
ocynkowanych nalezy zabezpieczyc poprzez 2-krotne owiniltcie 
Miejsca polC\.czen rur i ksztahek PE z rurami stalowymi winny bye L ......J'-'~If.ne'~Zone 

powlokami niekorozyjnie na 
elementy, np. na tasm z sztucznych. NaIe:zy pami~tac~ 
ze PE nie powinny stykae si~ w sposab trwal:y z asfaltem, smolC\. i olejami. 

Rury stalowe, ochronne, winny posiadac wewnytrznC\. WM 
zewn~trznC\.Z02 wIg PN-80/H-74244. lezeli b~dC\.posiadac izolacji lub 
izolacja ulegnie rury te winny powlokami 
izolacyjnymi wykonanymi na placu budowy z PN-64/H-74234. 

i 

http:istniejC\.cC
http:odcinajC\.ce
http:zawierajC\.cy
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zaizolowanych rur wykopu winno bye wykonane za pomoctt pas6w lub 
konopnych w celu zabezpieczenia powlok izolacyjnych uszkodzeniem. 

W szelkie z!ttcza srubowe pozostawione w ziemi nalezy 
"na 

15. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH I MONTAZOWYCH. 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

wynika z "Geotechnicznych badan warunkow posadowienia" na terenie 
obj~tym projektem wodociEtgu wyst~ujtt grunty kategorii II VII. Litologicznie 
to drobne, piaski gliny, Hy, zwietrzeliny oraz twarde. 

Na niektoryeh odcinkach rurociEtgow tlocznyeh, w rejorue otworow 1 4 i 
13-14 stwierdzono wyst~powarue wody gruntowej na gl~bokosci 0,1 - 1 m ppt. 
Koniecznosc odwodnienia wykopow zalezec od warunk6w pogodowych 
i rzeczywistego zalegania zwierciadla wody gruntowej w okresie wykonawstwa 
robot. 

Odwodnienie wykopow projektuje si~ jako powierzchniowe z zastosowaniem 
warstwy drenaZowej oraz studzienek nalezy 
wykonae z kr~gow betonowyeh 0 0,80 m zapuszezonyeh na gl~bokosc 1,0 m 
,-,V',>ALi"" poziomu wykopow, rozmieszezonych w odleglosci OkOfO - 30 m od 
siebie. Dno wykopu winno bye wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek 
zbiorczych. Warstw~ 15 em nalezy z drobnego 

warstw~ wyrownawcztt 5 em z piasku. Wod~ z wykopu 
odprowadzic do istruejttcych rowkow i na pobliski teren w uzgodnieniu z ich 
wlascicielami - tymczasowymi rurociEtgamL Ze na w czasle 
polozenia zwierciadla wod gruntowych proponuje aby rozliczerue odwodnienia 
nastqpilo wg czasu pracy pomp. Celem zabezpieezenia wykop6w 

stalym po zakoflczeruu pompowania nalezy warstw~ 

filtraeyjml z Hu lub gliny. 
W zalegania ezystych piaskow, wymaganej depresji 

przekraczajttcej 1 m moma odwodnienia przy pomocy iglofiltrow. W 
miejscaeh wyst~powania piaskow gliruastych, pyiow piaszczystych I 

odwodnienie za pomoett iglofiltrow moze bye ruewystarezaj/.lee i bt;:dzie 
dodatkowo wykopy 
Odwodnienie iglofiltrami odbywa ......"'·"<l1rn pompowo-prozuiowego 
o nast~puj'tcyeh parametraeh: 

wydajnosc 
wysokosc tloczerua 
ilose 

32mm 
dlugosc igiell ezynna 6/0,5 m 

Igly wplukiwac w odleglosei ca 1,0 m od obudowy wykopu co 1 m na 
gl~bokos6 ca 1,0 m poruzej dna wykopu. 

Na trasie ruroei<tgow w poziomie posadowienia w profilu 
glebowym wyst~ujtt gliniaste. Na '-"""..,ULJ'''"'''''' tych nalezy wykonac podsypk~ 
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z piasku 15 em i obsypk~ grubosei d+ 30 em z dobrym ..""r·...,~" ..... ubiciem do 90% 
ZPPr.. 

Szezegoly dotyezqce warunkow gruntowo-wodnych znajdujq si~ w 
"Geotechnicznych badaniach warunkow posadowienia" a schemat odwodnieil 
powierzchniowych zalqcza si~ do cz~sci graficznej. 

15.2. TECHNOLOGJA WYKONANJA ROBOT ZJEMNYCH 
MONTAZOWYCH. 

pod ruroclqgl i przylqcze wodociqgowe nalezy 
wykonac z warunkami technicznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 
"Wykopy otwarte dla przewodow wodociqgowych i kanalizacyjnyeh", BN-83/8836

a wykopy tunelikowe zgodnie z BN-83/8836-0 1 oraz PN-861B-02480 - "Grunty 
budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy nr11.ni-¥'",," 

Podstawq do wytyczenia tras ruroci<tgow tlocznych i przylqcza plany 
sytuacyjno - wysokosciowe 1: 1 000. 

przys1<tPieniem do robot zwi~anych z wlqczeniem projektowanego 
tlocznego do istniejqeych rurociqgow naleZy uzyskac zgod~ adrninistratora 

w oraz ustali6 termin wykonania. 
Roboty nalezy prowadzi6 w sposob aby by to w dostawie 

wody dia ludnosei. 
Przejseia pod drogami powiatowyrni naleZy uzgodnic z Zarzqdem 

Powiatowych w Koilskich. Wszystkie roboty w rejonie drog winny posiadac 
odpowiednie oznakowanie i w oparciu 0 typowe rozwiqzania 
okreSlone w "Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w drogowym" 
stanowiqcej zalqcznik Nr 1 do Ministra Transportu, Gospodarki 
Morskiej i Spraw Wewn~trznych z 6.06.1990 r. (M.P. Nr 24, 184). 

Wykopy przewiduje wykonac 80% i reC:Zllil;
robotach wykonywanych w rejonie 

linii energetycznych nalezy bezwzgl~dnie wystqpi6 do Rejonu Energetycznego w 
Koilskich 0 HnH spod napi~cia. W wypadku braku zgody na wylqczenie 
energii, wykopy naleZy wykonac r~cznie. 

Na odcinkach jest wykorzystywany rolniczo, nalezy odtoZyc 
warstw~ hurnusu do ponownego rozplantowania po wykopu. 

Wykopy rnechaniczne przewiduje si~ jako otwarte ze skarparni 0 nachyleniu 
odpowiednim do Dno wykopow nalezy dokopac 
przegit(bienia. W przypadku przegl~bienia, Wykonawca robot na wlasny koszt 
przygotuje odpowiednie podloze, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykopy na odcinkach nie rna rnoz}iwosci 
wykonania wykopow Wykopy te przewidziano do wykonania 
w szalunkach. Dla wlasciwego wykonania nalezy wykonac 
rnontaZowe. 

W miejscach wyst~powania uzbrojenia podziemnego (kable, rurociqgi, ltp.) 
nalezy wykonac r~cznie probne przekopy dla dokladnego usytuowania 
przewodow i ewentualnej korekty trasy wodociqgu lub dokonania specjalnych 

Projektowana kanalizacja spustowo-przelewowa pev 200 nun oraz 

I 
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ruroci~ tloczny 0 mm w krzyzuj~ z istniej~cymi kablami 
telefonicznymi i elektrycznymi. W miejscach skrzyzowan roboty nalezy wykonywac 

pod sluzb a kable w miejscach 
dwudzielnymi AROTa 0 L = 3 m. 

Zasypk~ ruroci~6w powyzej warstwy 30 em nad wierzchem przewodu 
przewidziano wykonac meehanicznie z warstwami grubosei 20 em z 
za~~~s:i':ezemem do 90% Pozostale po zasypaniu wykop6w kamienie, grudy 

I wyzbierac i wywieSc w miejsee wskazane przez 
Smyk6w. 

zapewni6 biez~e~ kontrol~ stopnia za~~~s:ze'Z:anJla 
Przed rozpocz~eiem rob6t na poszezeg61nyeh odeinkaeh sieei naleZy: 

a) z warunkami uzgodnien zainteresowanyeh i instytueji, 
b) wodoci~owej i polozenie przewod6w krzyzuj~cyeh 

z oraz zawiadomic uZytkownik6w istniejlteyeh przewod6w 0 planowanym 
terrninie przyst'U'ienia do rob6t, 

e) ustalic usytuowanie i gl~bokosc polozenia istniejltcych przewodow 
odkopanie (probne przekopy), 

d) wykonac zabezpieczenie przewod6w zgodnie z zaleceniami nino 
z i ogrodzenia, ehodniki, itp., 

nalezy wykonac jako wykopy tunelowe; 
w terenaeh zabudowanyeh, na wjazdach do nalezy wykonac na 
biezlteo odpowiedni~ ilose mostkow, ktore 
post~pu robot; dla pieszyeh bye 
wykopy naleZy zabezpieczyc taSmami i znakami ostrzegawczymi; 

z ksztaltek zeliwnyeh bye montowane na 

zamontowaniu opuszezone trojnogiem do wykopu; 


montaZem dokladnie jej stan 
teehniczny a w szezegolnosei uszezelki i dlawice; 
na tr6jnikach i oraz na koncowkach naleZy wykonac 
bloki oporowe "na mokro" z betonu ] bloki oporowe pod opaski 
cl.rl''7"r,,,,1T zasuw moma montowac jako prefabrykowane; 

wykopow moma przyst'U'ie po wykonaniu prob 
i inwentaryzacji. 

W miar~ wykonywania i przy1ltcza wodoci£l:gowego bye 
prowadzona inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza. Inwentaryzacja taka winna 
bye wykonana uprawnionego Do obowi¢6w wykonawcy 
(kierownika budowy) nalezy biezltce odcinkow do inwentaryzacji i 
odbior6w cz~sciowych. 

zakonczeniu oznakowanie i uzbrojenia 
typowymi tabliczkami infonnaeyjnymi wig PN-86/B-09700 umieszczonymi na 
trwalych ogrodzeniach, scianach budynkow lub slupach zelbetowych 0.1 x 0.1 x 
m. Nie wolno tabliczek na drzewach oraz slupach sieci elektrycznej i 
telefonicznej. 

zakonczeniu robot teren nalezy do strulU a 
wjazdy, bruki, chodniki, ogrodzenia, itp. nalezy naprawie. 

robot wykonac z projektem i uzgodnieniami. Przy 
realizacji robot nalezy bezwzgl~dnie przepisy BHP oraz przepisy 
zawarte w"Warunkach wykonania i odbioru robot 1 

montazowyeh" oraz Polskich i BrailZowych Nonnach. 
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zestawienie robot zawarte w 
robot". 

16. PROBY SZCZELNOSCI RUROCI1\GOW I ZBIORNIKOW. 

zamontowaniu ruroci%Sow nalezy wykonac proby cisnieniowe zgodnie 
zPN 811B-10725 oraz BN-78/9192-02. Cismenie probne winno 1.0 MPa 
(10 Atm), a dlugos6 odcinkow poddawanych probie ca 300 m. Warunkiem 
pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek cisnienia w ci%Su 
jednej godziny (60 minut) wynikaj'lcy z elastycznosci tworzywa mr nie wyniosl 
wi~cej 0.01 MPa (0.1 Atm) na kazde 100 m przewodu. 

Proby szczelnosci wykonywac w temperaturze wyzszej od .0° C po 
napelnieniu wod'l cisnienia roboczego) 

minimum 12 godzin. Prob~ za nmnoc:a 
pompy hydraulicznej i manometm spr~zynowego 0 srednicy minimum 160 mm z 
takim zakresem skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadl w granicach 50 - 70 % 
skali. szczelnosci takZe poddac wodoci%Sowe. 
Pr6bie szczelnosci naleZy poddac zbiomiki wyrownawcze i uj~ciowe. 

Wszystkie pr6by w obecnosci Inspektora 
Nadzom i uzytkownika. Z przeprowadzonych prob 
nalezy protokol i dokonac odpowiedniego wpisu dziennika budowy. 

Po odebraniu pr6b i zainwentaryzowaniu sieci mozna 
przystqpi6 do jej 

17. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA. 

oddaniem wodoci'lgu do eksploatacji mroci%Si dokladnie 
przepluka6 czysut wod'l. W tym celu nalezy wypuszcza6 w koiic6wkach sieci, 
az wyplywaj'lca woda b~dzie "wzrokowo" czysta. 

Dezynfekcj~ naleZy przeprowadzic roztworem podchlorynu sodu lub wapna 
o zawartosci 30 - 50 Cb na 1 litr wody. sieci wodoci'lgowej 
roztworem 0 chlom kiedy z koiic6wki 

wyplywae woda 0 Dezynfekcj~ kolejnych 
odcink6w nalezy przeprowadzic w podobny spos6b. napelnieniu sieci roztworem 
z zawartosci'l chIoru nalezy pozostawic zamkni~ut na 48 Po tym okresie 

roztw6r powinien bye przetloczony do zbiomika wozu aseruzacYJnego 
i zneutralizowany wapnem (1.25 na 1 

Po przeprowadzeniu 
wodoci%Sow'l az do czasu, kiedy z koncowki sieci 
chlom.. Nast~pnie z koncowki wodoci%Su nalezy pobrac pr6by wody do analizy 
bakteriologicznej. Po trzykrotnej pozytywnej analizie wodoci%S moze bye Wf'lczony 
do eksploatacji za SANEPID-u. Podobnemu procesowi plukania i dezynfekcji 
nalezy przyl'lcze wodoci'lgowe. 

i plukaniu nalezy poddac takZe zbiomiki wyrownawcze w 
Przylogach i zbiomiki uj~ciowe w Smykowie oraz ruroci~i technologiczne. 

dokladnie 
plyn'lc bez zaIJacnu 
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18. KONCEPCJA ODPROWADZANIA I UNIESZKODLIWIANIA SCIEKOW. 

Na terenie Srnyk6w brak zbiorczych systern6w kanalizacyjnych. 
Scieki z istniej::tcych budynk6w s::t przewai:nie odprowadzane do indywidualnych 
zbiomik6w bezodplywowych tzw. lub ziemi, row6w i ciek6w wodnych. 
Cz~sc ludnosci z suchych ust~p6w. Stan istmej'lcych szarnb 
budzi powaz.ne 

Scieki sanitame z terenu Stacji Wodoci;:ysowej w Przylogach 
odprowadzane do zbiomika bezodplywowego 0 pojemnosci V = 6 m3 i wywozone 
na Oczyszczalm~ Sciek6w w Koiiskich. 

terenu Gminy Smyk6w opracowano w 2003 roku HKoncepcj~ kanalizacji 
sciekowej i sciek6w dla 21 wsi grniny Smyk6w". 

W rarnach "Prograrnu budowy przydomowych sciek6w 
dla wojew6dztwa swi~tokrzyskiego" w 2008 roku opracowano projekty dla 231 szt 
oczyszczalni przydomowych na tereme gminy Smyk6w. Obecnie zadanie to jest w 
trakcie realizacji. W rarnach tego Projektu przewidziano wykonanie og61em I szt 
przydomowych oczyszczalni sciek6w w tym w Przylogach w ilosci 25 szt. Pozostale 
budynki korzystac ze zbiornik6w bezodplywowych tzw. "szamb" a scieki b~d'l 
wywozone w spos6b zorganizowany na Sciek6w w Konskich. 

19. ODDZIAL YWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE. 

Planowana inwestycja me wplyme ujernnie na srodowisko naturalne ani 
wywola uci'lzliwosci dla otoczema. 

W leja depresji studm gl~binowych nie znajduj'l si~ jakiekolwiek 
inne uj~cia wody a na terenie wsi siec wodoci~owa zaopatruj'lca 
rnieszkailc6w w 

Projektowane wyr6wnawcze na Stacji 
Wodoci;:ysowej w Przylogach 0 pojemnosci V = 2 x 100 = 200 m3 b~d'l wyniesione 
ponad teren 0 3 - 4 m, co me zmiem w spos6b charakteru krajobrazu 
gdyz na terenie Stacji istniej'l naziemne zbiomiki V = 2 x 50 m3 0 podobnej 
wysokosci. 

Zbiorniki uj~ciowe w Smykowie posadowione zostan'l w i obsypane na 
wysokosc okolo 0,65 - m ponad teren co nie zmiem charakteru krajobrazu. 

Cary teren w zbiomik6w obsiany traw. 
Wszystkie materiaty stosowane do inwestycji b~d'l miaty stosowne 

dopuszczenia i ate sty i nie b~d'l dla srodowiska. Pol'lczenie odcink6w rur 
za pomoc'l zgrzewania lub poprzez pol'lczenia kielichowe na uszczelki zapewni<:t 
szczelnosc i trwalosc ruroci~6w. W przypadku awarii do ziemi dostanie si~ woda 
czysta 0 jakosci wody do picia. Poniewai: ruroci;:ysi tloczne posadowione pod 
ziemi'l - nie charakteru krajobrazu. 

Podczas realizacji inwestycji uZywac jedynie sprawnych 
UTZ'ldzeii oraz jalowej pracy silmk6w w maszynach budowlanych. 

Oddzialywanie planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne 
mialo charakter przejsciowy i b~dzie zwi'lZane z ernisj'l spaHn oraz zapyleniem 
powstaj'lcyrn podczas realizacji rob6t (koparki, spycharki, samochody itp) 

po wykonaniu uporz'ldkowany i przywrocony 
pierwotnego. 

Projektowana inwestycja znajduje si~ poza granicami ustanowionych 

1 
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obszarow NATURA 2000. Najblizszy obszar NATURA 2000 - Projektowany 
Specjalny Ochrony Siedlisk  znajduje w OkOfO 
3 Projektowana inwestycja b~dzie oddzialywac na ten na 
znaczn~ odleglosc. 

Projektowana inwestycja si~ w granicach Konecko 
Lopuszanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Z uwagi na jej nie 
narusza ona okreslonych uwarunkowan zagospodarowania n,...,'","cf"r'7"'" 

Dla projektowanej inwestycji wydana Decyzja Gminy w 
Smykowie 0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi~wzi~cia 

polegaj~cego na "Modernizacji sieci wodoci~owej w gminie Smykow" OS.R 
7624-2/06/09 z 11.2009r. w ktorej odst~iono od koniecznosci sporzttdzenia 
raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. 

W terenu obj~tego stanowi~ce 
dobra 

20. UWAGI I WNIOSKI KONCOWE. 

1) Zaopatrzenie w wod~ wodoci~ grypowego Przylogi - Smykow 
zapewnione z istniej~cego i projektowanego Uj~cia i Stacji Wodoci~owej w 
Przylogach 

2) zapewnienia docelowych gospodarczych i pozarowych na 
wyjsciu z Zestawu hydroforowo - pompowego w Przylogach nalezy 
zabezpieczyc minimalne w wysokosci - 55,1 m H20. 

3) 	 Na wykonanie ruroci~ow docznych, wodoci~owej oraz Uj~cia i 
Zbiornikow wyrownawczych oraz uj~ciowych konieczne uzyskanie 
pozwolenia na budow~. 

4) Na pobor wody i zrzut wod przelewowo-spustowych oraz odprowadzenie 
wod poplucznych uzyskano pozwolenie wodnoprawne decyzj~ Starosty 
J\..OlneCllGetW Znak: RO.LZ.6223-14/2010 z dnia 26.03.201 Or. 

5) 	 Przed przys~ieniem do robot Inwestor tj. Wloszczowa winna 
nadzor archeologiczny pracach ziemnych. 

6) Wskazane wykonanie wodoci~owej z rur PEHDI00 SDR17 PNI 
7) Na wykonanie przez powiatowe Nr0460T, 0461 T i 0401 T 

konieczne b~dzie uzyskanie Wykonawc~ zezwolellia Zarz~du Drog 
Powiatowych w Konskich a Inwestora tj. Gmin~ Smykow - decyzji 0 

umieszczeniu urz~dzenia z funkcjonowaniem 
(wodoci~) w drogowym. 

8) Przed przyst~ieniem robot Wykonawca w sz(:zegol 
a) bezwzgl~dnie zapoznac z technicznymi, 

warunkami i zaleceniami zawartymi w Projekcie oraz uzgodnieniami 
zainteresowanych jednostek i je, 
b) skrzyzowan z istniejl1cymi kablami telefonicznymi i 

wykonywac pod nadzorem odpowiednich 
ShlZb wlascicieli tych kabli, 
c) opracowac Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego na 
czas robot w pasach drogowych jezeli pasa drogowego 
wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosc na drodze 
powoduje w istniej~cej ruchu pojazdow lub 
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pieszych. 

d) powiadomic Inwestora i instytucje oraz wlascicieli dzialek 

terminie rob6t na ich dzialkach. 


9) Wszystkie materialy winny posiadac dokumenty potwierdzajqce 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne 
dopuszczajqce materialy do kontaktu z wodq pitnq. 

10) Przed zasypaniem rurociqg6w, i przylqcza wodociqgowe oraz armatura 
winny bye zinwentaryzowane geodezyjnie -powykonawczo. 

11) Po wykonaniu sieci wodociqgowej teren na]ezy przywr6cie do stanu 
pierwotnego. 

12) Roboty realizowac zgodnie z wymogami BHP m.ln. 
w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute go 2003 r. w 
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t 
budowlanych Nr 47 poz. 401) oraz normatywarni i warunkarni 
technicznymi wykonania i odbiom rob6t budowlano - montaZowych. 

13) Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac odpowiednie oznakowanie wodociqgu 
w 

umiescie taSm~ sygnalizacyjnq koloru z drutem stalowym na 

gh;:bokosci ca 0,8 1 m ppt, 

umiescic tabliczki oraz srupki informacyjne. 


14) Eksploatatorem wodociqg6w jest Gminy Smyk6w. 

Opracowal: 

mgr ini:. Jan Taborski 
Upr. 11/196500 i KI-268/86 

Kielce, marzec 20 lOr. 



INFORMACJA BIOZ 




INFORMACJA 

dotycz~ca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia 


przy wykonawstwie modernizacji wodoci~g6w 


na terenie gminySmyk6w, gm. Smyk6w 


Informacja opracowana zostala z Infrastruktury zdnia 
23.06.200j r. w sprawie dotycz1l.ceji ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczenstwa i oChrOny zdrowia w oparciu 0 nast~puj1l.ce materialy: 
1) Projekt Budowlano-Wykonawczy na modemizacj~ wodociGtg6w na terenie gminy 

Smyk6w, Smyk6w 
2) normatywy i literatura fachowa. 

Projektowana modernizacja wodociGtgow zlokalizowana jest na terenie wsi Przylogi i 
Smyk6w, Smyk6w. 

Inwestorem Gmina Smyk6w, Smyk6w 91 Smyk6w.. 

1. 	 ZAKRES ROBOT DLACALEGO ZAMIERZENIABUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOSC WYKONANIA POSZCZECOLNYCH OBIEKTOW. 
Zgodnie z Projektem zakres rob6t jest nast~puj<lcy: 
1. 	 RurociGtg ttoczny PE 0 110 -160 mm- L 779 m 
2. 	 Pol<lczenie istniej<lcych sieci wodociGtgowych 


FeV 0 10 rom w Przylogach (przeciski) 2 kpl 

3. 	 Zagospodarowanie 3 studni gl~binowych Nr I, II i III 


w Przylogach ( obudowy, ogrodzenia, wyposaz.erue) 3 kpl 

Wykonanie zelbetowej, prefabrykowanej komory 

redukcyjnej w Przylogach 1 kpl 

Remont iwyposazen:ie iSti1liei~tcel komory redukcyjnej 

w Znajomej 1 kpl 


6. 	 Budowa stalowych, pionowych zbiornik6w 

wyrownawczych 2 x 100 wPrzylQgach 

z komor<l zasuw i ruroci<lgami technologicznyrni 1 kpl 


7. 	 Budowa stalowych, poziomych zbiornik6w uj~ciowych 

2 x 20 m3dla Hydroforni w Smykowie z robotami 

towarzysZ<lcymi oraz rurociGtgami technologicznymi 1 kpl 


8. 	 MontaZ. Chloratora w WOdoclGtgowej w Przylogadi - 1 kpl 

9. 	 Likwidacja istniej~ych studni gl~binowych Nr 1 w 

Przylogach i studni przy Osrodku Zdrowia w Smykowie 2 kpl 


10. Demontaz. urz1l.dzen do uzdatniania wody w Hydrofomi 
w Smykowie oraz wykonanie nowych rurociGtg6w 

1 kpltechncilogicznych 
11. Wykonanie przyl4cza wodociGtgowego PE 0 40 rom 


do budynku Nr 103 w Vr7,\l.tAO",,·h 1 m 

12. 	 VViaz z instruacjami 


studni ghtbinowych I, II i III w Przylogach 3 kpl 

13. Instalacje elektryczne na terenie Stacji WodociGtgowej 


w·Przylogachoraz Hydroforni w Smykowie 2 kpl. 


W kolejnosci naleZy wykona6 zagospodarowanie studni gl~binowych w 
warunkuj<:\. one dostaw~ wody dla projektowanego wodociqgu. pm~oslta!e 

http:nast~puj1l.ce
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tlocznych, zbiornikach i przyl~czu mog~ bye realizowane 
rownolegle . 

. n ... u''''',llU,·''-' realizacji WOdOcl'4,gU bye nast~puj,!ca: 


1) Likwidacja studrll gl~binowych Nr 1 w 1 przy Osrodku 

Zdrowia w Smykowie, 


Rozebranie obudowy studni Nr I w 
Wykonanie zagospodarowania studni gl~binowych Nr I, II i III w Przylogach, 

4) Wykonanie wykopow pod tloczne, 
5) podsypek i obsypek z piasku, 
6) Wykonanie ruroci~6w tlocznych .z montaZem uzbrojenia, 
7) Wykonanie przejsc pod powiatowymi metod,! przewiertu 
8) Wykonanie wodoci~owego do bud. Nr 103, 
9) Budowa stalowych, pionowych zbiomik6w wyrownawczych w przylogach wraz 
z zasuw i ruroci~ami technologicznymi, 

10)Wykonanie stalowych, poziomych zbiomik6w uj~ciowych w Smykowie wraz z 

robotami towarzysZ<tcymi i ruroci~ami technologicznymi, 

11 )DemontaZ urz~dzeii do uzdatniania w Hydrofomi w Smykowie, 

12) MontaZ chloratora w Stacji Wodoci4,gowej w Przylogach, 

13) Wykonanie energetycznego oraz instalacji elektrycznych, 

14)Wykonanie ogrodzenia terenu studni gh,binowych Nr I, II im w 

oraz zbiomikow uj\(Ciowych w Smykowie, 

15) Wykonanie komory redukcyjnej w i remont komory w Znajomej, 

16)Przeplukanie, proby szczelnosci i dezynfekcja zbiomik6w, 

17) terenu 
18) odbiory rob6t budowlano montaZowych. 
Infonnacja dlarob6t elektryczliych StatlO'W1 cz~sc. 

Wykonawca opracowae "Projekt robot" zabezpieczaj,!cy ci~l'l. 
istniej~cych przerw w dostawie wody dla ludnosci. 

WYKAZ ISTNIEJJ\CYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. 

Na trasie .projektowanych ruroci~6w tlocznych i wodoci~owych nie wyst~puj,! 
istniej~ce obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 1 Ustawy 'budowlane. 
Ptojektowane ruroci~i tloczne i wodoci~owe przeCllnac b~d'l. drogi drogi powiatowe 
Nr 0460T, 0461 T i 0401 T w Przylogach. 

Przejscia podpowiatowymiwykonane zostan'l. metod'l. przecisku 
(przewiertu) a pod pozostalymi przeszkodami metod'l. przekopu - w stalowych rurach 
ochronnych' 

W miejscu projektowan.ych gt~binowych Nr nw me 
istniej'l.ce obiek.1:y budowlane. obudowa studni gl~binowej Nr I oraz instalacje 
wodoci~owe i jak tei: "''''LV,"",'-' ze wzgl~du na ich zly stan techniczny 

W rejonie projektowanych zbiomik6w wyr6wnawczych 2 x 100 w Przylogach 
znajduje obudowa studni gi:~binowej Nr 1 kt61'a. przewidziana do likwidacji oraz 
istniej'l.ce stalowe zbiomiki wyr6wnawcze 2 x 50 m3. Obiekty te koliduj~ z 
projektowanymi zbiomikami wyrownawczymi. 

W projektowanych zbiomik6w uj~ciowych 2 x w 
Smykowie znajduje si~ obudowa istniej'l.cej studni gl~binowej, kt6ra pI'2:e",rld2~lrula do 
likwidacji oraz ruroci4,gi technologiczne i zasilanie energetyczne studni. Ruroci~i 

http:istniej'l.ce
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!eCnn()10JgJ.c:zne i zasilanie Pr'I'.... o-'''''Mr,f''''T';:. zostan<:t do potrzeb nowych zbiornik6w 

sfuZyc b~dzie do poprawienia 
p.pozarowych.UQ(]Cll'lPll grupowego Przyiogi - Smyk6w oraz do 

3. 	 ZAGOSPODAROWANIA STWORZYC 
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZnROWIA 

KTORE 

s-rnrarn:ala za~~o~~eru[a bezpieczenstwa i.zdrowia ludnosci. 
Uj~cia Wody i ZDlomlKO 

110cZlle i siee 	 oraz Uj~cie W ody i pozostal:e 

uj~ciowych b~d<:t ogrodzone a 
dost@ne tylko dla przeszkolonej vv.nU:j:;.t. 

nrroci<:tgi tl:oczne i wodoci<:tgowa Jr.-.,,,,,.;,.,,,; z istniej<:tcymi drogatJOl 1 
rowami. 

'-"-UJlVuJlUl:'-' tloczne poprowadzone rolnych. pod 
drog<i powialow<iptzeWiauje (przecisku) co spowodujenM'PUJ'IP1"1rn 

jakichkolwiek w ruchu i zagrozen z ruchem drogowym. Pod 
pozostalymi - metO<lli przekopu. 

vu'..,....IJ"'''-.'H przejsc z tlocznymi oraz wodoci<usow<i 
moZe to spowodowaC utrudnienia w ruchu 

opracowac tymczasowej tuchu fia. eZM pt()W~Kl.2:erula 
Wykonawca 
robot" co 

bezpieczenstwo dla ludnoSci ipracownik6w. 

4. PRZEWIDYWANE 
ROBOT BUDOWLANYCH. 


'Nast@tij~e elementyroootmog<\:spowooowaC zagroZeniabezpieczeilstwa i zdrowia: 


Lp Rodzaj zagrozenia wyst~powania 

'wokresie wykonywania wykop6w 
1. 

kanal6w ruI'OClagO'W 

2. 	 . Zasypanie .zie~w wykopie 

W~skoplZestIzermy,cb u1cladanie 

(montaz 

6. 
7. 

8. 
9. nieruch4:>me przedmioty 

10. 

11. Halas 

tJpadekz 

rok 

Przez caly budowyoraz 

szczeg61nie w prowadzenia 

rob6t w pobliZu i pod czynnymi 
liniami "'1"'~"f"'7n'{rrn' 

W okresie wykonywania wykop6w~ 

betonowania, zag;¢$z,cZ~l1ia fl:m~szanK1 

beton6we:j i gruntu, pracy -spr~zarki 

W okresie wykonywania wykop6w 
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przedmioty 

Kontaktzprzedmiotamiostrymi 

15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi 

. Zacblapanieoczu 

17. Zapr6szenie oezu 
.f8.Wdychanie substancji sikodliwych 

19. Wibracje 

i zasyp)i\Vania montaZu 

element6w prefabrykowanych, 

montaiu, demontaiu rusztowan , 
szalunk6w, istniej~cych obiekt6w. 

zt>rOla:rskitcfL betoniarskich 

i ciesielskich 

W czasie wykonywania robot 

ciesielskich 

betonC1tvania,"tyrikO'Wania, 
malowania metalowych element6w 

W czasie drewna 

W czasie robot malarskich 

1 lZOlaC'YlU'vcb 

Wczasieroootrozbi6rkowych 
nawierzchni drogowej UZyciu 

narz~dzi pneumatycznycb i 
lU..u:;;:;.;G(l1llKl betonowej 

20.. Poparzenie
~2;:::!;-_~- --C::-o-1- wykonywania prac__r!;::-r-o-ID1-:"-em-:"-ow-am-:'-e-podc--::-z-erw-o-n-e-::i-n- et-o-w-e--l Wad6

spawalniCZYch. 
Wybuchgazu 

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK6w. 

Budowy,majster . otaz wszyscypracowmcy winnibyc pr2:es2:koJlern w 

"vL..;>.L....""" ...... 

zgodnie z obowi'l:ZUj'tcymi przepisami. 
od tego, do 

do(1atl<to~ro P1rze~;zkc)leI1i ;,na stanowiskupracy" a fakt ten W'lTlllen 

budowy. 
!Szc:zegC)IDI.l LHVa.."'-" naiety ~~cic 

nichprzez,pracownik6w. 

ZAPOBIEGAJt\CEI ORGANIZACYJNE5. 	 SRODKI TECHNICZNE 

NIEBEZPIECZENS11NONL 


1) Kierownik Budowy i majstrowie posiadac odpowiednie specjalistyczne uprawnienia 
budowlane na prowadzenie poszczeg61nycb rodzaj6w rob6t. 

wiDiiyprowadzone zgodnie zrozpoIZ-<ldzeniem Ministra Infrastruktury z dnia6 
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania rob6t 

budowlanych (Dz.U~ Nr.47 pozAO1). 
3)Ponadto na!eZy: 



Do kt6re naleZy om6wic w instruktaZu HQ,lI;.iL,Y 


zasady dyscypIlny pracy w oparciu 0 regulamin pracy 


~""~'LAA~ przeD1~>v dotycz/itce poruszania po i przejsciach oraz 
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi 

·zagrozeniawypadkowe zwi4Zaneze stanowiskiem pracy 

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, dotyczlitce u.zywania 
i konserwacji narz~dzi 

kultura ruiejsca pracy 

rodzaj, sposob i przechowywania sprzytu ochrony osobistej, odziezy ochronnej 
iroboczej 

obowia.;zek z2:~:os2~enia uszkodzeii 1 

za'iV1aaOlme~rue kierownictwa 0 kaZdym wypadku przy.pracy i 

higiena osobista (mycie korzystanie z sanitarnych), normy 

i POiJllO'SZema ciezat'6w 

prawa i obowi<¢Q pracownik6w, SZC;Zelf?;olme prawo odmowy wykonywama pracy, 

zagraZa ona Zyciu lub zdrowiupracownika 

Szczeg6lnlit uwagy nalez.y zwroc:ic na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie do 
nich pracowriikow. 

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJf\CE 
NIEBEZPlECZENSTWOM. 

1) Kierownik Budowy i majstrowie winni posiadac odpowiednie specjalistyczne uprawnienia 
budowlanena prowadzenie poszczegolnychrodzajow rob6t. 

2)Roboty winny bye prowadzone zgodriie z Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 t. W bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t 
budowlanych (Dz.U. Nr.47 poz.40l). 

3)Ponadto naleZy: 
roboty koparkami w pobliZu napowietrznych linii energetycznych prowadzic z 
zachowaniem ostroZnosci, 

b) przy tooolW pasie 
oznakowaC zgodnie z typowymi 
"Instrukcji rob6t prowadzonych w pasie drogowym" stanowilitCej 

zaI~:1zerua MlIll1~rtra ...:.......""""'/ Wewn~ych i .z·dnia 
26.06.1990 194) oraz ttprojektu tymczasowej 

, 
c) !=:kT7V:i~()\lvail z podziemnym uzbrojeniem naIez:y wykonywac 

d) w okresach suchych. W przypadku wyst~ienia wysokiego 
poziomu wod gruntowych,. uniemoZIiwiaj'l,cych ~ozenie i przyf<l:.czy 
wodociqgowych naIez.y stosowaC odwodnienia powierzchniowe lub iglofiltry, 



e) Plac budowy naleZy ostrzegawczymi oraz tablicami 

informacyjnymi, 


f) Katdyz .pracownikow winien posiada6 srodkiochrony osobistej. 


Srodki ochrony osobistej 

Pracownicy W)'kOfllJ.j"lCY roboty ziemne i instalac}jne w dr.odze ipasiedrogowym 

zobowi::tzani s::t chodzic w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy 

.robotach, .przy kt6rych nasf<.tpic p:rzez ruchome b~dZ nieruchome przedmioty 

(np_ robotyciesiels1tie, zbrojarSkie,betoriiarskie, montaZ element6w prefabrykowanych, 

rusztowan), zobowi'l:,Zani·~do uZ)'wania kask6w ochronnych. 


:K.a.Zd,e wejscie do studzienek reWizYjnyCh na.kanalizacji wymaga zastosowania 


pracownik6w odpowiednich srodk6w ochrony dr6g oddechowych 

Sp:rz~t i nar2f(dzia u:zywanepodczaspracy nalei:y utrzymywac w stalej sprawnosci 

technicznej. tobocza powinna posiadac apteczk~ po~czn~ z wyposaZaniem 

materia16w opatrunkowych i pierwszej pomocy_ 

b) Zabezpieczenie material6w mebezpieeznych 

• 	 gazy techniczne propan-butan, kt6re nalezy przechowywac w pomieszczeruach 

wykonanych z siatki stalowej z dachami 0 lekkiej konstrukcji. Butle ui:ywane do 

spawalniczych b~d::t na w6iku dwUkoiowynl, a zaworyb¢::t cnriom~::me 
p:rzeduszkodzeniem. Magazyn na nalezy wyposaZyc 

o 	 'toZpuszczalnikiifarby do malowania konstrukcji stalowej nale.zy przechowywac 

wopakowaniach fabryczfiych w osobnym-posiadaj!lcym wentylacj~ grawitac}jn~ 

c) Zabezpieczenie \VYkonawstwa robot 

Wszelkie roboty nale.zy wykonyWae zgodnie z dokumentaxll techniczn~oraz p:rzestrzegac 
·pn~ep:is6'w i zasad 

Kierownik budowy powinien zwr6cic uwag~ na prawidlowe wykonywanie umocnieti 

wykQPoW i innychrob6tziemnych zgodriie Z obowi4ZUj::t.cymi 

. Operatorzy c1<i:zklego spIZ~tu budowlanego musZ::t. posiadac spec:jalistyczne 

uprawnienia. 

Na terenie budowy powinna bye apteczkapo~czna 

Nale.zy dopilnowac sto50wania kask6w i odzieZy ochronnejoraz sprawdzac stan podr~cznego 

s:ozzetu i spr.z~ ci«Zkiego. robot sieciowych i drogowych zabezpieczye zgodnie 

zprzepisamio ruchu' drogowym. Teren bye oznakowany tal<, 

uczestnik6w komunikacji na plac budowy i wynikaj~ce z tego powodu niebezpieczenstwa 

oraz sklanial ich do ostromego zachowania Wjazd i wyjazdzplacu budowynie 

powodowac zalcl:6cen w ruchti. ,," 
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Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napi~cia w odleglosci mniejszej ni.Z 


3 moraz w odleglosci Sm od linii napowietrznej sredniego napi~cia, nalezy wykonywac tylko 


r~cznie lub przy wyl~czonym napi~ciu. 


Rbboty ziemne w s,:tsiedztwie istnieji:[cego uzbtojenia prowadzi6 pod nadzorem wlaSciciela 


danego uzh-rojenia. 


W zakresie zabezpieczenia ppoz. nale.iy zabezpieczyc przed uszkodzeniem .istniej<l.oo 


hydranty oraz zapewnic do nich swobodny dojazd. 


Prace montaZowe zbiornik6w wykonywae z rusztoWaD. ustawionych-na stabilnyrnpodlo±U. 


Pracownicy powinni bye wyposaZeni w indywidualne Srodki ochrony do prac.na wysokosci. 


Wykopy zabezpieczyc -barierami ochronnymi lub taSm~PE. 


Prace na czynnyoh ~dzeniach enetgetycznych naleZy prowadzi6 po ich wyl~czeniu spod 


napi~cia i sprawdzeniuj~o braku-otazobustronnymuziemienio.~ 


Otwierania pokryw studzienekna istniej~ kana]jzacji naleZy dokonywac za pomo~ hak6\v 


lub podnoSnik6w, wykonanych z material6w nieiskrz<tcych. 


Dooswietlaruakana16w nale.iy uZywac hermetycznie zamkni~tych elektrycznych lamp 


akumulatorowych 0 napi~iu do 25V · lub .bateryjnych latarek okonstrukcji 


przeciwWybuchowe1. 


mgr inZ. Jan T~orski , 
Upr. 11/196S/Kl i Kl-268/86 

Kielce,marzec 20}{) r. 
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