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Wykonanie  spięcia wodociągu grupowego „Prószków” rurociągiem ∅ 110 mm od końcówki sieci 

wodociągowej wsi  Chróścina  do  zbiornika  na  terenie  SUW  „Dąbrowa”  wraz  z  wyłączeniem  z  dalszej  

eksploatacji  ujęć wody i SUW „Dąbrowa” – PROJEKT WYKONAWCZY- ZAMIENNY w zakresie przebudowy węzła 

przełączeniowego w budynku SUW Dąbrowa 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego projektu jest zmiana układu połączeń instalacji węzła 
przełączeniowego w budynku SUW Dąbrowa (rys. nr 4.1 PW). Powodem wprowadzenia zmian 
jest dobór zaworu elektromagnetycznego sterującego załączaniem i wyłączaniem dopływu wody 
do zbiornika. Okazało się, że dobrany zawór elektromagnetyczny należy montować w poziomie,  
a zatem został zmieniony układ instalacji węzła przełączeniowego. 

Zawór elektromagnetyczny DN 110 mm musi spełniać następujące wymagania: 
− ma posiadać atest PZH dla zaworów z EPDM, 

− ma posiadać deklarację zgodności CE z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EC oraz 
normą EN 60730-2-8 

− wymagane jest ciśnienie różnicowe, 

− nie mogą powodować uderzeń hydraulicznych, 
− mają mieć wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego. 

Zakres zmian w stosunku do Projektu wykonawczego podstawowego (przekazanego 
Inwestorowi 15.11.2012 r.): 

− zamiast zasuwy kołnierzowej (pozycja nr 2 na rys. nr 4.1 PW) zastosowano 
przepustnicę (pozycja 12 na rys. 4.1 PW-zamiennego), 

− zamiast przepustnicy sterowanej (pozycja nr 13 na rys. nr 4.1 PW) zastosowano 
zawór elektromagnetyczny, 

− zamiast dwóch podpór betonowych zastosowano cztery podpory stalowe, 
− zrezygnowano z zastosowania kompensatora (pozycja 4 na rys. nr 4.1 PW), 

− dodano 1 uchwyt mocujący (pozycja 5 na rys. nr 4.1 PW-zamiennego), 
− dodano 1 kolano PE 100, Dz 110 mm (pozycja 7 na rys. nr 4.1 PW-zamiennego), 

− dodano 2 tuleje kołnierzowe z kołnierzem luźnym PE, Dz/DN = 110/100 mm. 

Dobrano przepływomierz elektromagnetyczny o następujących danych technicznych: 
• czujnik przepływu: 

- kołnierze i korpus czujników ze stali węglowej ST37.2 malowane farbą epoksydową, 
- pełne kołnierze stalowe wg EN1092-1, 
- szczelna, całkowicie spawana obudowa czujników bez dokręcanych części, 
- stopień ochrony: IP67 (IP68 z zestawem uszczelniającym), 
- wykładzina: NBR lub EPDM, 
- materiał elektrod pomiarowych i uziemiających: Hastelloy C276 lub lepszy, 
- detekcja pustego rurociągu, 
- temperatura otoczenia: -40… + 70 °C 
- temperatura medium: -10… + 70 °C 

• przetwornik: 
- dokładność pomiarowa: 0,2 %, 
- z wielofunkcyjnym, podświetlanym wyświetlaczem LCD, 
- sześcioprzyciskowa klawiatura membranowa, 
- menu w języku polskim, 
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- obudowa z tworzywa sztucznego IP67, 
- temperatura otoczenia: -20… + 50 °C 
- komunikacja PROFIBUS DP lub PROFIBUS PA lub MODBUS RTU na zasadzie 

dokładnej karty komunikacyjnej (OPCJA), 
- wyjście prądowe: 0/4 – 20 mA, 
- wyjście impulsowe/częstotliwość: 0… 10 kHz, 
- wyjście przekaźnikowe, 
- napięcie zasilające: 115… 230 V AC, 
- w wersji rozłącznej z podstawką montażową i kablami połączeniowymi. 

 
Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie projektu branży elektrycznej i AKPiA. 

Przepływomierz elektromagnetyczny oraz zawór elektromagnetyczny zostały wycenione  
w kosztorysie projektu branży elektrycznej i AKPiA.  Wprowadzone w niniejszym projekcie 
zmiany nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji obliczonej w kosztorysie  
w Projekcie Wykonawczym podstawowym.  

2 Uwagi dla Inwestora i Wykonawcy 

Dobrano zawór elektromagnetyczny, który wymaga różnicy ciśnień. Założono, że ciśnienie 
różnicowe wystąpi, aczkolwiek w związku z tym, że brak jest jakichkolwiek pomiarów, a odcinek 
wodociągu Chróścina – Dąbrowa jest obecnie budowany, oparto się na założeniu, że ciśnienie na 
dopływie do SUW Dąbrowa będzie na poziomie ~ 20 mH2O. 
 

II.  CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Rys. nr 4.1 – Schemat węzła przełączeniowego w budynku SUW Dąbrowa w skali 1:50 


