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1.  Materiały wyj ściowe.  
 
Opracowanie projektu wykonawczego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  
 

- Warunki techniczne podłączenia,  
- Mapa do celów projektowych syt. – wys. w skali 1 : 500, 
- Uzgodnienia branżowe. 
- Analiza hydrauliczna wodociągu grupowego "Prószków" opr. Neustein 2016 r. 
- Opinia Geotechniczna opr. J.Gola czerwiec 2017 r. 

  

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa nowej sieciowej pompowni wody 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - siecią wodociągową i przyłączem energetycznym. 

Po wybudowaniu nowej pompowni z dalszej eksploatacji zostanie wyłączona istniejąca 
pompownia zlokalizowana w budynku Jednostki Wojskowej przy ul. Ochodzkiej  
w Komprachcicach. 

 
Zakres rzeczowy  inwestycji  przedstawia się następująco: 
- pompownia wody o parametrach: 

   Q=10,0 l/s , H=33,0 m sł.w. z trzema pompami o mocy 2,2 kW każda  

  zabudowanymi w podziemnym zbiorniku bet.  Ø 2,5 m i H = 2,25 m. 

- studzienka odwodnieniowa Ø1000 bet z włazem D400 

- sieci wodociągowe: 

 - rurociąg ssawny Ø160PE dł. 45,0 m 

 - rurociąg tłoczny Ø160 dł. 45,0 + 2,0 m = 47,0 m 

 - rurociąg odwodnieniowy Ø40PE dł. 2,5 m 

- węzły - wpięcia do istniejących sieci - W1, W2 i W3 z armaturą i kształtkami 

- przyłącz energetyczny: 

  - WLZ - YKY 4x10 mm2 dł. 8,0 m 

3. Zaopatrzenie w wod ę.  

3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze . 

Sieciowa pompownia wody  będzie miała za zadanie podniesienie ciśnienia w istniejącej 
sieci wodociągowej obejmującej zabudowę wsi Ochodze , ul. Krótka w Komprachcicach i budynki 
wielorodzinne zlokalizowane przy Lotnisku Opole - Polska Nowa Wieś tj. dla ok. 1200 mk.  
Stąd zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyniesie: 

  Qśrd   = 1 200 mk * 0,13 m3/mk/d = 156,0 m3/d  

  Qmaxd = Qśrd * Nd = 156,0 * 2,0 = 312,0 m3/d  

  Qmaxh = Qmaxd/24 * Ng = 312/24 * 2,0 = 26,0 m3/h = 7,2 l/s 

3.2 Zapotrzebowanie wody dla celów p. po żarowych.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U 
nr 124 poz. 1030 z 2009 r) dla jednostek osadniczych o liczbie  mieszkańców do 2000 wymagana 
wydajność wodociągu powinna wynosić 5 l/s, lub posiadać równoważny zapas wody  
w zbiornikach  ppoż.  w wysokości V=50 m3.  
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4.  Lokalizacja inwestycji.  
 
 Planowana do budowy podziemna pompownia wody z infrastrukturą towarzyszącą 
zlokalizowana zostanie w obrębie Komprachcice  km.  10 na działkach: 
- 1638  ul. Krótka  - droga gminna - pompownia wody 
- 1607  ul. Ochodzka  - droga wojewódzka  - węzeł W1 i W3 
- 1635  ul. Krótka 1  - posesja prywatna  - zasilanie energetyczne 
 
W załączeniu  mapa zasadnicza w skali 1:500 z określeniem linii rozgraniczającej teren inwestycji.  

Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany.   

 
5.  Charakterystyka terenu inwestycji. 

5.1  Warunki geotechniczne . 

 Zgodnie z Opinią Geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-wodne podłoża 
budowlanego w miejscu lokalizacji projektowanej sieciowej pompowni wody zalegają 
następujące warstwy gruntów:   

 0,0 - 1,1  m   nasyp niekontrolowany mineralny 
 1,1 – 1,8 m  piasek gruboziarnisty ze żwirem , ciemno żółty , średnio zagęszczony   
 1,8 – 2,4 m   piasek gruboziarnisty ze żwirem , żółto-rdzawy, zagęszczony, 
 2,4 - 3,0 m     piasek gruboziarnisty ze żwirem , szro-żółty, zagęszczony, 
  
Wodę gruntową w postaci sączeń  stwierdzono na głębokości  - 2,6 m p. p. terenu.  
 
Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt 
budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.   

5.2  Uzbrojenie terenu inwestycji: 
Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia: 

- sieć wodociągowa  φ 80 ÷ 150 mm    
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne 
- kanalizacja sanitarna 
- sieć gazowa 

5.3 Pokrycie szat ą roślinn ą: 
 Teren na którym planowana jest zabudowa podziemnej pompowni  wody  stanowi droga 
gminna o nawierzchni asfaltowej. W obszarze planowanych robót nie występuje drzewostan. 

5.4 Analiza stanu terenu. 
Teren na którym przewiduje się realizację inwestycji: 
 - nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych,  
 - nie jest położony w granicach terenu górniczego, 
 - nie leży w terenie zagrożonym powodzią, 
 - nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. 
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6.  Rozwiązanie techniczne inwestycji. 
   
 Projektowana bet. pompownia wody Ø 2,5 m zostanie posadowiona w wykopie otwartym 
o wymiarach 3,6 x 3,6 m i głębokości 2,8 m. Po posadowieniu zbiornika pompowni 
 i zasypaniu wykopu na powierzchni terenu widoczny będzie  stalowy kwadratowy właz  
o wymiarach 0,8 x 0,8 m. z opaską z betonową.  

 Sieci wodociągowe na dł. ok. 45,0 m  zostaną ułożone w umocnionym pionowym wykopie 
otwartym  o szerokości 1,0 m i głębokości 1,5 m..  

 W miejscach połączenia z istn. siecią wodociągową zostaną wykonane punktowe wykopy 
- węzeł W1, W2 i W3. 

 W celu odwodnienia komory pompowni z ewentualnych odcieków (czysta woda) 
projektowane jest ułożenie w wykopie otwartym rurociągu Ø40PE od pompowni do proj. 
betonowej studzienki odwodnieniowej Ø1,0 m. Odcieki z pompowni wypompowywane będą 
pompką sterowaną sondą.  

6.1. Sieciowa pompownia wody. 
 
Pompownia stanowi gotowy prefabrykat betonowy  zawierający: 
      

• prefabrykowane elementy studni betonowej Dn 2500 - podstawa, kręg i płyta o całkowitej 
wysokości H=2250 mm z żompiem  na pompę odwadniającą i przejściami szczelnymi, 
drabina ze stali nierdzewnej  z wysuwaną poręczą, właz 800x800 ze stali nierdzewnej  
z zamkiem i zawiasem typu HUBER,  

• zestaw hydroforowy Q=10,0 l/s , H= 33,0 m P=3*2,2 kW 
•  orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN80, 
•  łączniki amortyzacyjne DN80 na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
•  przepustnice odcinające między kołnierzowe DN 80 na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
•  oświetlenie, 
•  osuszacz powietrza 0,25 kW/230 V do powierzchni 15 m2/37 m3. 
•  pompa odwadniająca Q=0,75 l/s, H=4,0 m P=0,37 kW  
•  szafa sterownicza z monitoringiem,  

 
Parametry zestawu hydroforowego: 

• Maksymalna wydajność urządzenia na cele bytowe: Qbyt. = 7,2 l/s 
•  Maksymalna wydajność urządzenia na cele ppoż:    Qppoż. = 10,0 l/s 
•  Wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni: Ht = 5,5 bara / 5,0 bara  
•  Zasilanie z istniejącej sieci  z napływem na pompy, 
• Pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe, 
•  Całkowita moc zainstalowana: 6,6 kW (3 x 2,2 kW ) 400 V 
•  Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym  współpracującym 

                       z przetwornicą częstotliwości dla każdej pompy. 
•  Liczba pomp: 3 sztuki 
•  Zabezpieczenia przed suchobiegiem: czujnik ciśnienia. 
•  Kolektory przyłączeniowe zestawu ssawny 80 / tłoczny DN80 

 
Pompownia będzie dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy.  
Komunikacja pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS i będzie współpracowała  
z obecnym systemem telemetrycznym f-my NASUS z Rybnika. 
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Do Wykonawcy robót należy wykonanie prac: 
 
- wykonanie wykopu z podsypką piaskową stabilizowaną cementem  
- posadowienie prefabrykowanego zbiornika pompowni, 
- doprowadzenie instalacji wodociągowej ssawnej i tłocznej Ø160/90PE, 
- doprowadzenie zasilania do instalacji elektrycznej,  
- doprowadzenie rurociągu odwodnieniowego Ø40PE do studzienki odwodnieniowej 
- zabudowę studzienki odwodnieniowej. 
 
Rozwiązanie konstrukcyjne zestawu pompowego: 
- wszystkie spoiny wykonane są w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, 
    przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 
    CNC), przy czym wykonane spoiny winny być na życzenie udokumentowane wydrukiem 
    parametrów spawania, 
- kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – wykonane ze stali 
   kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
-  w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonano metodą 
    kształtowania szyjek, 
- armatura zwrotna – zawory zwrotne, 
- armatura odcinająca-zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 przepustnice, 
- na kolektorach zamontowane są kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 
   umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, 
- na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, 
   zamontowane są zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 lub 8 dm3 odpowiedniej ilości 
   stosownie do wydajności układu hydroforowego, 
- kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany 
   jest powyżej kolektora ssawnego, 
- konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonano ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
  PN-EN 10088-1, 
- celem minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana jest szafa 
   sterownicza. Przy szafie sterowniczej zamontowane są na wysokości wzroku manometry  kontrolne, 
- zestaw hydroforowy zamontowany jest na podkładkach wibroizolacyjnych w celu 
   ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę. 

 6. 2 Sieci wodoci ągowe. 
 
 Projektowana pompownia zostanie podłączona do istniejących sieci wodociągowych  
w węźle W1 i W2. Projektowane sieci wodociągowe należy zabudować z rur PE100 SDR17. 
 W węźle W1 do istniejącej sieci Ø160PVC zostanie wpięty rurociąg ssawny i tłoczny 
Ø160PE dł. 45,0 mb oraz pomiędzy nimi na istniejącym rurociągu zostanie zabudowana zasuwa 
Dn150 z obudową i skrzynką uliczną 
 W węźle wW2 projektuje się wykonanie wpięcia przewodu tłocznego Ø160PE do 
istniejących sieci Ø90PVC i Ø150 żel. z zasuwami Dn80 i Dn150 z obudową i skrzynką uliczną. 
 W węźle W3 projektuje się likwidację odejść do istniejącej pompowni, do rurociągu 
zasilającego teren lotniska, zasuwy Dn150 i zabudowę w tym miejscu prostego odcinka rurociąg 
Ø160PVC dł. ok.1,5 m 
 
 Na odcinku od węzła W1 do pompowni rurociągi ułożone będą częściowo w poboczu drogi 
wojewódzkiej i w  poboczu drogi gminnej (ul. Krótka).  
 Zabudowa węzła W3 projektowana jest w poboczy drogi wojewódzkiej nr 429 
 ul. Ochodzka Komprachcice 
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Przy wykonywaniu punktów węzłowych należy: 
 
- rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową lub pobocze,   
- wykonać wykopy punktowe, 
- po zabudowie węzłów wykopy zasypać piaskiem i zagęścić do wskaźnika  Is=1,0, 
- odtworzyć naruszoną nawierzchnię zgodnie z Decyzją ZDW w Opolu i w Uzgodnieniu z Gminą  
    Komprachcice. 
 
Po ułożeniu projektowanych sieci wodociągowych wraz z armaturą  przed ich wpięciem do 
istniejących wodociągów należy wykonać próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję.  
 
7.  Zagospodarowanie terenu sieciowej pompowni wody . 
 
 Wokół włazu do zbiornika pompowni  należy wykonać opaskę betonową o szer. 15 cm.  
Pobocze drogi wysypać tłuczniem o frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm.  
Odtworzyć istniejącą nawierzchnie asfaltową :  
 - podbudowa tłuczniowa o frakcji 0-31,5 mm gr. 13 cm nad płytą  i wokół zbiornika,  
 - podbudowa tłuczniowa o frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm wokół zbiornika,  
 - warstwa wiążąca 4 cm asfaltobetonowa,  
 - warstwa ścieralna 4 cm asfaltobetonowa - na całej szerokości drogi i dł. ok. 5,0 m 
 

8.  Uwagi ko ńcowe. 
 
 W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać następujących norm: 
 
  - PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
                                                         zewnętrznych i ich części składowych. 

 -   PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. 

 
 -   PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. 
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Poz. Nazwa Ilość 

1 Podstawa studni Dn 2500/1000  prefabrykat bet.  
z przejściami dla rur 90PE i żompiem na pompę odwadniającą 

1 szt 

2 Kręg studzienny Dn 2500/1000 prefabrykat bet. z uszczelką 
i przejściami dla rury 90PE i 40PE.  

1 kpl 

3 Płyta nadstudzienna Dn2500/2800 prefabrykat bet.  
z otworem 800*800 

1 szt 

4 Właz SD7 800x800 D400 z zamkiem  i zawiasem. 
stal nierdzewna typu HUBER 

1 szt 

5 Kratka antypoślizgowa na podłodze z tworzywa  1 szt 

6 Przejście kabli i wentylacja komory rura z PEHD Ø90   
  

1 szt 

7 Drabinka ze stali nierdz.  szerokość szczebli  B = 400 mm, 
 wykonanie antypoślizgowe, długość L=2,3 m 

1 szt 

8 Wysuwana poręcz drabinki ze stali nierdzewnej  H = 1000 mm 
Wsuwana do wnętrza pompowni przed zamknięciem włazu 

1 szt 

9  Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa DN 80,  
  zamykana ręcznie  

3 kpl 

10 Łącznik amortyzacyjny   DN 80 3 szt 
11 Zestaw pompowy Q=10,0 l/s, H=33 m, P = 3*2,2 kW ,  

z szafką sterowniczą typu WILO. 
1 kpl. 

12 Pompa odwadniająca  Q = 0,75 l/s , H=4 m, P=0,37 kW 
Króciec tłoczny 1 ¼”, ze zaworem odcinającym i pomiarem poziomu. 

1 szt 

13 Osuszacz powietrza 0,25 kW/230V do powierzchni 15 m2/37 m3 1 szt. 




