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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji SUW Raszowa, w zakres którego 

wchodzą zadania: 

 

- Sporządzenie dokumentacji wykonawczo - warsztatowej (m.in. schematu technologicznego, 

projektu AKPiA, projektu elektrycznego) oraz sposobu wymiany istniejących urządzeń, montażu 

nowych oraz przeprowadzenia uruchomienia i rozruchu SUW, dokumentacji technologicznej 

i powykonawczej dla prac opisanych w PFU, 

-Wymiana przykrycia odstojnika popłuczyn na kratę wema, 

- Wymiana uszkodzonych płyt ściennych kontenera SUW wraz z obróbkami, 

- Demontaż i montaż płyt ściennych lub wykonanie włazów technicznych w ścianach zewnętrznych 

SUW w celu wymiany złoża filtrów (2 szt.), 

- Montaż grzejnika w pomieszczeniu chlorowni, 

- Wymiana wentylatora wyciągowego w chlorowni z włącznikiem wentylatora z zewnątrz oraz 

montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją, 

- Wymiana kratek wentylacyjnych SUW (6 szt.), 

- Wymiana pomp, pionów tłocznych, armatury i obudów studni głębinowych (2 kpl.), 

- Wymiana armatury sterującej pracą filtrów na przepustnice z napędem pneumatycznym (20 sztuk 

DN100) i zawory elektromagnetyczne (5 sztuk DN40), 

- Wymiana armatury odcinającej ręcznej w budynku SUW (7 sztuk DN100, 1 sztuka DN150, 1 

sztuka DN200), 

- Wymiana przepustnic z napędem ręcznym z przekładnią ślimakową w komorach przy zbiornikach 

retencyjnych (3 sztuki DN150, 3 sztuki DN200), 

- Wymiana dwóch zasuw DN100 wraz z przedłużeniami i skrzynkami ulicznymi – spust ze 

zbiorników retencyjnych, 

- Wymiana manometrów z kurkami manometrycznymi (8 szt.), 

- Wymiana złóż filtracyjnych w dwóch filtrach leżących DN2000 na złoża dwuwarstwowe: piasek 

oraz złoże katalityczne do usuwania manganu, 

- Sprawdzenie stanu drenażu filtrów pospiesznych, a w razie uszkodzeń przeprowadzenie naprawy 

oraz wymiany uszkodzonych dysz, 

- Montaż sprężarki do płukania filtrów powietrzem i napędu przepustnic wraz z układem 

przygotowania powietrza, 

- Montaż instalacji do płukania filtrów powietrzem, 

- Wymiana zestawu pompowego zasilającego sieć wodociągową wraz z pompą płuczącą 

zabudowaną na wspólnej ramie, 

- Wymiana zestawu pompowego pomp tłoczących wodę ze zbiornika wody napowietrzonej na filtry 

pospieszne, 

- Wymiana chloratora wraz z osprzętem, 

- Wymiana istniejącej szafy sterowniczej urządzeń SUW oraz zestawów pompowych, 

- Wymiana rozdzielni głównej. 

Wykonawca ma obowiązek zutylizowania odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po konsultacji z Zamawiającym, Wykonawca pozostawi 

część zdemontowanych urządzeń do dyspozycji Zamawiającego. 

 

2. Opis stanu istniejącego 

Jakość wody ujmowanej: 

Woda ujmowana ze studni głębinowych cechuje się ponadnormatywnym stężeniem żelaza (1,0 

– 5,0 mg/L), manganu (0,15 – 0,28 mg/L), azotu amonowego (3,5 – 4,1 mg NH4
+
/L), podwyższoną 
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mętnością (do 15 NTU). Pozostałe parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody 

ujmowanej spełniają wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. nr 61 poz. 417). 

 

Proces uzdatniania wody: 

Proces uzdatniania wody na SUW Raszowa odbywa się w układzie: 

- ujmowanie wody ze studni głębinowych (naprzemiennie) z wydajnością 35 m
3
/h, 

- napowietrzanie wody za pomocą aeratora zamontowanego na rurociągu doprowadzającym wodę 

do zbiornika reakcji za pomocą sprężarki (układ niesprawny, brak sprężarki), 

- przetrzymanie wody w zbiorniku reakcji o objętości 50 m
3
, 

- filtracja pospieszna na dwóch filtrach dwusekcyjnych poziomych DN2000 o długości 2200 mm, 

- retencja w dwóch zbiornikach wody uzdatnionej 180 m
3
 każdy i zasilanie sieci wodociągowej za 

pomocą zestawu pompowego, 

 

Ogólny stan techniczny, konieczność częstej obsługi, koszty eksploatacyjne, parametry 

technologiczne urządzeń służących do poboru, uzdatniania i dystrybucji wody wskazują na 

konieczność przeprowadzenie modernizacji SUW Raszowa. 

Zaproponowane poniżej rozwiązania mają na celu uzdatnienie wody do parametrów 

wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późniejszymi zmianami), w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. 

 

3. Określenie wydajności SUW Raszowa 

Średniodobowa produkcja wody SUW Raszowa wynosiła od 200 do 450 m
3
/d. Wobec 

powyższego wymagana wydajność ujęcia wody i filtrów pospiesznych powinna wynosić min. 35 

m
3
/h. 

 

4. Zakres modernizacji SUW Raszowa 

4.1. Odstojnik popłuczyn 

W istniejących przykryciach komór (2 komory) odstojnika popłuczyn zdemontować 

przykrycie z bali drewnianych i zamontować przykrycie z kraty wema. Wymiary pojedynczej 

komory 11,2 m x 2,6 m. Istniejący kątownik służący jako podpora przykrycia należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Dodatkowo kraty należy zabezpieczyć przed kradzieżą. 

4.2. Ujęcie wody 

W istniejących studniach należy wymienić: 

- Pompę głębinową studni nr 1: 

- wydajność (Qp) 35 m
3
/h 

- wysokość podnoszenia (Hp) 90 m H2O 

- moc (P2) 15,0 kW 

- pompa zawieszona na głębokości 27 m, 

- dobór pompy dokona Wykonawca robót. 

 

- Pompę głębinową studni nr 2: 

- wydajność (Qp) 35 m
3
/h 

- wysokość podnoszenia (Hp) 90 m H2O 

- moc (P2) 15,0 kW 

- pompa zawieszona na głębokości 30 m, 
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- dobór pompy dokona Wykonawca robót. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp o wydajności i wysokości podnoszenia różniących się 

o -1%/+10%, dla mocy różnica może wynosić -10%/+1%. 

 

- Rurociągi tłoczne pomp głębinowych.  

Dwa kompletne zestawy pionów tłocznych o parametrach: 

- średnica DN100 

- długość pionu odpowiednio 27 i 30 m 

- wykonanie z rur o długości maks. 6 metrów, dwukołnierzowe łączonych na 

uszczelkach gumowych 

- materiał: stal nierdzewna 1.4301 

- grubość ścianki rur min. 2 mm 

- podłączenie do pompy – kołnierzowe min PN16 

- rurka DN32 prowadzona w wycięciach w kołnierzach pionu DN100 (przeznaczona 

do montażu przewodu zasilającego), wyprowadzona przez głowicę studni 

- mufa z dławnicą DN25 w głowicy studni do przeprowadzenia kabla zasilającego 

agregat pompowy, 

- Armaturę i wyposażenie w obudowach studni: należy zamontować wodomierze do pomiaru ilości 

wody, zawory zwrotne, zawory odcinające, manometry oraz kraniki probiercze. Zastosować 

armaturę na ciśnienie nominalne PN16. 

- Sondy pomiarowe (pomiar poziomu zwierciadła wody w studni, zabezpieczenie pomp 

głębinowych przed suchobiegiem).  

- Obudowy studni,  na konstrukcje z laminatu poliestrowo – szklanego typu „Lange” wyposażoną w 

zamek zabezpieczający obudowę przed osobami postronnymi, w awaryjne ogrzewanie oraz czujnik 

otwarcia obudowy z sygnalizacją otwarcia w układzie sterowania SUW. W obudowie należy 

umieścić skrzynki elektryczne do przyłączenia kabli zasilających i sterowniczych. Fundamenty pod 

obudowę należy oczyścić i pomalować. 

 

Należy zastosować pompy głębinowe o konstrukcji wielostopniowej w układzie szeregowym,  

z wirnikami promieniowymi lub diagonalnymi oraz płaszczem chłodzącym. Wyposażone w zawory 

zwrotne, połączenie z wałem silnika za pomocą sprzęgła oraz łożyskowanie układu w panewkach 

stalowo-gumowych. 

Materiały: 

- korpus - żeliwo 

- korpus środkowy - żeliwo 

- wirniki - mosiądz 

- wał i sprzęgło – stal nierdzewna 

- łożysko – guma/stal nierdzewna 

Do pomp głębinowych należy dostarczyć linki stalowe do zawieszenia pomp o przekroju 

dostosowanym do ciężaru zestawu pompowego. 

 

4.3. Armatura w budynku SUW. 

W celu przywrócenia automatycznej pracy stacji należy wymienić istniejące przepustnice 

sterujące pracą filtrów pospiesznych. Należy zamontować przepustnice z napędem pneumatycznym 

o średnicy DN100 w ilości 20 sztuk oraz 5 zaworów elektromagnetycznych DN40 do płukania 

filtrów powietrzem ze zbiornika sprężonego powietrza. 

Przy wymianie armatury należy zwrócić uwagę na długość zabudowy nowych przepustnic 

w stosunku do istniejących, przez co stalowe króćce kołnierzowe mogą wymagać wydłużenia bądź 
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skrócenia. 

Należy zastosować przepustnice z napędem pneumatycznym międzykołnierzowe 

wyposażone w: 

- dysk ze stali nierdzewnej 316 

- napęd dwustronnego działania 

- elektrozawór 24V DC 

- krańcówki 

- dławiki regulujące prędkość otwierania 

- uszczelnienie - EPDM 

 

Należy zastosować zawory elektromagnetyczne o następujących parametrach: 

- normalnie zamknięte 

- średnica DN40 gwintowane 

- ciśnienie nominalne PN16 

- uszczelnienie EPDM 

- zawór pośredniego działania 

- korpus mosiężny 

- trzpień, wzmocnienie trzpienia, rdzeń ruchomy – stal nierdzewna 

- pierścień fazowy – miedź 

- gniazdo – mosiądz OT58 

- wtyk Pg 9 lub Pg 11 

- wtyk zgodny z ISO4400 

- poziom ochrony IP65 

- zgodność elektryczna IEC 335. 

 

Ponadto wymienić należy 8 manometrów z kurkami manometrycznymi stanowiących uzbrojenie 

filtrów oraz 2 znajdujących się na rurociągach zestawów pompowych. Skala ciśnień wskazywanych 

przez manometry 0 – 6 bar. 

 

Wymianie podlegają także istniejące przepustnice międzykołnierzowe z dźwignią ręczną, 

z dyskiem ze stali nierdzewnej 316 i uszczelnieniem EPDM, w ilości: 

- DN100 – 7 sztuk 

- DN150 – 1 sztuka 

- DN200 – 1 sztuka 

 

Całość armatury w budynku SUW co najmniej na ciśnienie nominalne PN16. 

4.4. Armatura odcinająca zbiornika retencyjnego 

Należy wymienić 3 szt. przepustnic międzykołnierzowych DN150, 3 szt. zasuw DN200 

zamontowanych w studniach. Zamontować należy przepustnice z przekładnią ślimakową (3 szt. 

DN150 oraz 3 szt. DN200). Należy zwrócić uwagę na zmianę długości zabudowy w stosunku do 

istniejącej armatury. 

Należy wymienić 2 szt. zasuw kołnierzowych DN100 zamontowanych w ziemi wraz 

z przedłużeniem zasuw i skrzynkami ulicznymi. Zamontować należy zasuwy spełniające 

następujące wymogi: 

- W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi ślizgami klina 

i stożkowym otworem trzpienia. 

- Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina. 

- Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu 
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z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM. 

- Okrągła uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie. 

- Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masą na gorąco, zabezpieczone uszczelką pokrywy. 

- Pełen przelot przez zasuwę. 

- Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2, zatwierdzone przez GSK. 

Należy zwrócić uwagę na zmianę długości zabudowy w stosunku do istniejącej armatury.  

4.5. Filtry pospieszne 

Należy przeprowadzić kontrolę stanu złóż filtracyjnych oraz sprawności drenażu filtrów. 

W tym celu należy wykonać dwa włazy techniczne w istniejącej płycie ściennej kontenera 

o wymiarach: szerokość ok. 120 cm, wysokość ok. 200 cm lub wykonać demontaż i ponowny 

montaż płyt ściennych. Włazy rewizyjne należy wykonać w ścianie bocznej prawej i lewej budynku 

technologicznego wykonanej z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym grubości 100mm 

o szerokości 1200 mm i wysokości 3500 mm. Należy przewidzieć wymianę złoża filtracyjnego oraz 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stanu drenażu należy przeprowadzić remont płyty 

drenażowej i wymianę grzybków filtracyjnych. 

Nowy zasyp powinien odpowiadać istniejącemu zasypowi: 

- 30 cm piasek o uziarnieniu 0,6-1,8 mm, 

- 40 cm złoże aktywne typu „Mosina” o uziarnieniu 1-4 mm, 

- 30 cm dekarbonat o uziarnieniu 44-20 mm. 

 

4.6. Instalacja sprężonego powietrza do napędu przepustnic oraz płukania 

filtrów pospiesznych  

Ze względu na konieczność sterowania napędu przepustnic, płukania filtrów pospiesznych 

powietrzem oraz napowietrzenia wody, należy zamontować sprężarkę tłokową bezolejową 

z blokiem przygotowania powietrza współpracującą z istniejącym zbiornikiem sprężonego 

powietrza. Wykonać połączenie sprężarki ze zbiornikiem sprężonego powietrza. 

Parametry pracy sprężarki: 

- wydajność: min. 30 m
3
/h, 

- spręż min. 8 bar, 

- zbiornik o objętości min. 200 L. 

 

Należy zamontować węzeł redukcyjno-pomiarowy sprężonego powietrza i rozdzielnię 

pneumatyczną - instalacja łączy sprężarkę i zbiornik powietrza z węzłem redukcyjno-pomiarowym. 

Połączenie ze sprężarką należy wykonać wężem elastycznym z końcówką z gwintem. Na instalacji 

zamontować zawory odcinające, przetwornik ciśnienia, manometry, reduktory ciśnienia, zawory 

bezpieczeństwa, odolejacz (jeśli wymagany). Na instalacji płukania filtrów zamontować zawór 

elektromagnetyczny, przetwornik ciśnienia, odwadniacz z automatycznym spustem kondensatu. 

Należy wykonać instalację sprężonego powietrza ze zbiornika powietrza do poszczególnych 

filtrów pospiesznych. Rurociągi DN40, stal nierdzewna gatunek min. AISI 304. Na podejściach do 

filtrów zamontować elektrozawory. Zastosować armaturę na ciśnienie nominalne PN16. 

Istniejące przewody sprężonego powietrza oraz armaturę sprężonego powietrza 

zdemontować. 

4.7. Zestawy pompowe 

Należy wymienić dwa zestawy pompowe – zestaw pomp przerzutowych oraz zestaw 

zasilający sieć wodociągową z pompą płuczącą. 
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Zestaw pomp przerzutowych: 

W ramach modernizacji przewiduje się: 

- Dostawę i montaż dwóch agregatów pompowych z pompami jednostopniowymi odśrodkowymi 

z osiowym króćcem ssawnym i promieniowym króćcem tłocznym. Pompa powinna być połączona 

bezpośrednio z całkowicie zamkniętym, chłodzonym powietrzem silnikiem. Należy zastosować 

pompy o konstrukcji typu "back pull - out", umożliwiającej usunięcie bądź rozmontowanie silnika 

oraz wirnika bez demontażu korpusu lub rurociągu. Jako uszczelnienie pomiędzy podstawą silnika 

a korpusem pompy, powinien być zastosowany pierścień O-ring. 

- Wymianę armatury odcinającej i zwrotnej – przepustnice z dźwignią ręczną, zawory zwrotne, 

- Dostawę i montaż armatury kontrolno – pomiarowej, w zakresie wymaganym do sterowania 

pompami zgodnie z przyjętym algorytmem pracy SUW, np.,: analogowe przetworniki ciśnienia, 

przekaźniki ciśnienia, manometry glicerynowe do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne), 

- Wymianę kolektorów; wykonanie kolektorów zestawu pompowego ze stali nierdzewnej min. AISI 

304 wraz z kołnierzami ze stali nierdzewnej min. AISI 304, PN 10.  

Wyminę podstawy zestawu: wykonanie podstawy z elementów ze stali nierdzewnej. Podstawa 

powinna zabezpieczać zestaw przed zjawiskiem przenoszenia drgań za pomocą wibroizolatorów 

dobranych odpowiednio do masy zestawu wraz z podkładkami stalowymi pod wibroizolatory 

zamocowanymi do istniejących krat wema na stacji. 

- Zastosować dwie pompy (pojedyncza pompa zasila jeden filtr), z możliwością połączenia 

rurociągów tłocznych do obydwu filtrów, 

- Wydajność pojedynczej pompy w punkcie pracy: 35 m
3
/h, wysokość podnoszenia 16 m H2O. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp o parametrach różniących się o -1%/+10%. 

 

Zestaw pompowy zasilający sieć wodociągową oraz pompa płucząca: 

W ramach modernizacji przewiduje się: 

- Wymianę istniejącego zestawu pompowego na zestaw pomp pionowych wielostopniowych 

o konstrukcji: króćce tłoczne i ssawne w układzie in-line, uszczelnienie mechaniczne, każda pompa 

przystosowana do współpracy z falownikiem, 

- Wymiana armatury odcinającej i zwrotnej – przepustnice z dźwignią ręczną, zawory zwrotne, 

- Wymagane jest zastosowanie 4 pomp w układzie, 

- Dostawę i montaż armatury kontrolno – pomiarowej, n.p. analogowe przetworniki ciśnienia, 

przekaźniki ciśnienia, manometry glicerynowe do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne), 

- Wymianę kolektorów; wykonanie kolektorów zestawu hydroforowego ze stali nierdzewnej min. 

AISI 304 wraz z kołnierzami ze stali nierdzewnej min. AISI 304, PN 10.  

- Wymianę podstawy zestawu: wykonanie podstawy z elementów ze stali nierdzewnej. Podstawa 

powinna zabezpieczać zestaw przed zjawiskiem przenoszenia drgań za pomocą wibroizolatorów 

dobranych odpowiednio do masy zestawu wraz z podkładkami stalowymi pod wibroizolatory 

zamocowanymi do istniejących krat wema na stacji. 

- Montaż przepływomierza na rurociągu wody uzdatnionej. 

- Wydajność pojedynczej pompy w punkcie pracy: 24 m
3
/h Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

pomp o parametrach różniących się o -1%/+10%, wysokość podnoszenia 40 m H2O Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie pomp o parametrach różniących się o -0%/+25%. 

 

Pompa płucząca: 

- Wymianę agregatu pompowego do płukania wstecznego złoża filtracyjnego. Należy zastosować 

pompę jednostopniową odśrodkową z osiowym króćcem ssawnym i promieniowym króćcem 

tłocznym. Pompa powinna być połączona bezpośrednio z całkowicie zamkniętym, chłodzonym 

powietrzem silnikiem. Należy zastosować pompy o konstrukcji typu "back pull - out", 

umożliwiającą usunięcie bądź rozmontowanie silnika oraz wirnika bez demontażu korpusu lub 
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rurociągu. Jako uszczelnienie pomiędzy podstawą silnika a korpusem pompy, powinien być 

zastosowany pierścień O-ring. 

- Wymianę armatury odcinającej i zwrotnej – przepustnice z dźwignią ręczną, zawory zwrotne 

- Dostawę i montaż armatury kontrolno – pomiarowej, w zakresie wymaganym do sterowania 

pompą zgodnie z przyjętym algorytmem pracy SUW, np.,: analogowe przetworniki ciśnienia, 

przekaźniki ciśnienia, manometry glicerynowe do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne), 

- Wymianę kolektorów; wykonanie kolektorów zestawu pompowego ze stali nierdzewnej min. AISI 

304 wraz z kołnierzami ze stali nierdzewnej min. AISI 304, PN 10.  

Wyminę podstawy zestawu: wykonanie podstawy z elementów ze stali nierdzewnej. Podstawa 

powinna zabezpieczać zestaw przed zjawiskiem przenoszenia drgań za pomocą wibroizolatorów 

dobranych odpowiednio do masy zestawu wraz z podkładkami stalowymi pod wibroizolatory 

zamocowanymi do istniejących krat wema na stacji. 

- Montaż wodomierza z nadajnikiem impulsów na rurociągu wody płuczącej filtry. 

- Wydajność pompy w punkcie pracy: 80 m
3
/h Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp 

o parametrach różniących się o -5%/+5%, wysokość podnoszenia 10 m H2O Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie pomp o parametrach różniących się o -0%/+5%. 

4.8. Pomieszczenie chlorowni 

Należy wykonać modernizację pomieszczenia chlorowni polegający na: 

- montażu grzejnik elektryczny o mocy nie mniejszej niż 1,5 kW i napięciu 230V wyposażony 

w termostat z nastawą temperatury, 

- wymianie wentylatora wyciągowego na wentylator o wydajności min. 200 m
3
/h, napięcie 230V 

z wyprowadzonym włącznikiem na zewnątrz budynku,  

- montaż na otworze wentylatora kratki z żaluzją grawitacyjną, 

- wymianie chloratora:  

- Dostawa i montaż kompletnego zestawu dozowania podchlorynu sodu (pompa w wykonaniu 

specjalnym do podchlorynu sodu, odpowietrznik, komplet przewodów ssawnych i tłocznych, 

iniektor, ssawa, zbiornik),  

- Dostawa i montaż elementu przyłączeniowego na rurociągu do wkręcenia iniektora 

dozującego,  

- Dostawa i montaż wymaganych zaworów odcinających i zwrotnych.  

 

Parametry pracy i budowa chloratora: 

- wydajność 6 L/h Zamawiający dopuszcza zastosowanie parametrów różniących się o -

5%/+5% 

- ciśnienie maksymalne 10 bar Zamawiający dopuszcza zastosowanie parametrów 

różniących się o -5%/+5% 

- głowica PVC 

- zawór kulowy – ceramika 

 -uszczelka – FKM 

4.9. Kontener SUW 

W ramach modernizacji kontenera SUW przewiduje się następujące prace: 

- Wykonanie dwóch otwieranych włazów technicznych w miejscu usytuowania włazów 

rewizyjnych filtrów pospiesznych wraz z obróbkami lub demontaż płyt ściennych w celu wymiany 

złoża filtracyjnego (dostęp do włazów jest obecnie niemożliwy). Należy przewidzieć wykonanie 

w istniejącej płycie ściennej kontenera dwóch włazów o wymiarach: szerokość ok. 120 cm, 

wysokość ok. 200 cm lub wykonać demontaż i ponowny montaż płyt ściennych. Włazy rewizyjne 

należy wykonać w ścianie bocznej prawej i lewej budynku technologicznego wykonanej z płyty 
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warstwowej z rdzeniem styropianowym grubości 100mm o szerokości 1200 mm i wysokości 3500 

mm. 

- Wymiana kratek wentylacyjnych o wymiarach 100 x 100 mm (6 sztuk), 

- Wymiana jednej uszkodzonej płyty ściennej warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubości 

100mm o szerokości 1200 mm i wysokości 3500 mm wraz z obróbkami. 

 

4.10. Instalacja elektryczna i AKPiA 

 

Instalacje elektryczne na obiekcie SUW 

Stacja uzdatniania wody będzie zasilana z istniejącego złącza kablowego ZK. 

 

Dla zasilania rezerwowego należy przewidzieć możliwość podłączania mobilnego agregatu 

prądotwórczego. 

  

Wewnętrzne instalacje elektryczne pozostają niezmienione. W przypadku, gdy będą widoczne 

uszkodzenia lamp, kabli czy wyłączników, należy przewidzieć konieczność wykonania 

niezbędnych napraw przez Wykonawcę. Instalacje wykonać należy przewodami typu YDY 

ułożonymi w korytkach i na uchwytach. Koszty należy przewidzieć na etapie składania ofert. 

Wewnątrz budynku technicznego zamontować należy rozdzielnicę główną RG, rozdzielnicę 

technologii SUW oraz rozdzielnię zestawu pomp sieciowych ZH. 

 

Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizować przez zastosowanie samoczynnego 

wyłączenia zasilania w dostatecznie krótkim czasie. W obwodach odbiorczych zainstalować 

wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe. 

 

Obwody oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zabezpieczyć należy wyłącznikami 

instalacyjnymi nadprądowymi. 

 

 

Instalacje AKPiA  

 

Układ sterowania procesami SUW należy wykonać w oparciu o sterowniki PLC o budowie 

modułowej, z graficznym panelem umożliwiającym odczyt parametrów pracy urządzeń SUW. 

 

Wszelkie sygnały wejściowe musza być rozróżniane np. określenie sposobu sterowania, 

rozróżnianie każdej awarii i potwierdzenie pracy dla każdego napędu indywidualnie. 

 

Układ powinien umożliwić: 

- naprzemienną pracę pomp w układach pompowych.  

- przełączanie pomp w czasie małych rozbiorów wody (w celu zapewnienia równomiernego zużycia 

agregatów pompowych i urządzeń rozruchowych). 

- blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po uruchomieniu 

poprzedniej,  

- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem. 

- umożliwienie ręcznego sterowania pracą wszystkich urządzeń technologicznych SUW. 

- sygnalizację stanów awaryjnych (niezależnie od stanu zasilania) takich jak: brak zasilania, 

szczegółowe awarie urządzeń - indywidualnie każda, brak ciśnienia wody w rurociągu ssącym, 

przekroczenie ciśnienia w rurociągu tłocznym, włamanie do stacji, zbiorników, chlorowni. 
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Układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza pracującego w układzie 

buforowym z baterią akumulatorów, czas podtrzymania układu min. 8 godz. 

 

Układ sterowania powinien być wyposażony w urządzenia do cyfrowej transmisji danych, 

odwzorowujących prace obiektu. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące rozdzielnicy technologii SUW: 

 

Należy zastosować rozdzielnice w obudowie o stopniu ochrony minimum IP54 wykonaną 

z systemu szaf modułowych zawierającą aparaturę zabezpieczającą, łączeniową, sterującą, oraz 

sterownik mikroprocesorowy PLC z wizualizacja procesu technologicznego na ekranie dotykowym. 

Dyskretne wejścia i wyjścia należy separować przekaźnikami interfejsowymi. 

 

W rozdzielnicy zamontować modem GPRS do transmisji danych w systemie funkcjonującym u 

Zamawiającego, wykonać komunikacje i rozszerzenie istniejącej aplikacji wizualizacji lub 

zaprojektować nową. Aparaturę zabezpieczającą (rozłączniki, wyłączniki różnicowoprądowe, 

wyłączniki silnikowe, wyłączniki kompaktowe) montować na szynach TS lub w przypadku 

montażu na szynach zbiorczych poprzez zastosowanie adapterów. 

Dla urządzeń rozdzielnicy wytwarzających znaczną ilość ciepła zastosować odpowiedni system 

klimatyzacyjno-wentylacyjny. 

Na elewacji rozdzielnicy zainstalować lampki sygnalizacyjne, łączniki sterownicze trybu pracy oraz 

panele sterownika. 

Dla obiektu zastosować ochronę przeciwprzepięciowa kategorii B+C. 

 

Charakterystyka sterowników na obiekcie SUW : 

Sterowniki PLC powinny posiadać: 

- Wejścia / wyjścia dyskretne (dwustanowe) 

- Wejścia / wyjścia analogowe 0/4-20mA 

- Obsługa modułów telemetrycznych 

- Obsługa protokołu MODBUS  

- Pamięć RAM co najmniej 1 MB 

- Porty RS232 

- Porty RS485 

- Porty rozszerzeń 

 

Dla obsługi sterownika centralnego kolorowy panel tekst/grafika dotykowy lub z klawiatura. 

 

Szafa sterownicza zestawu pompowego ZH 

Należy zastosować szafę sterującą o stopniu ochrony minimum IP-54 wykonaną z blachy stalowej, 

wyposażonej w:  

- Sterownik mikroprocesorowy specjalizowany do utrzymania pracy w trybie nadążnym jak 

i kaskadowym 

- Kontrolki, przełączniki trybu pracy każdej z pomp, wyłącznik główny.  

- Możliwość ręcznego załączenia każdej z pomp niezależnie od sterownika.  

- Układ sterownia utrzymujący stałe ciśnienie po stronie tłocznej oraz zabezpieczający układ 

pompowy przed suchobiegiem.  

- Układ sterowania nadzorujący poprawność zasilania urządzeń. 

- Układ realizujący tzw. funkcję falownika „nadążnego” co umożliwi jednakowe zużycie pomp oraz 
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ograniczy uderzenia hydrauliczne.  

- Falownik standardowo wyposażony w filtr.  

 

 

Praca zestawu pompowego: 

 

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i płynnej pracy stacji hydroforowej, system należy 

wyposażyć w falownik z filtrem.  Służący do regulacji prędkości obrotowej pompy w celu 

utrzymywania stałego ciśnienia w sieci, niezależnie od wielkości rozbioru. Układ pracować 

powinien w funkcji ciśnienia mierzonego w kolektorze tłocznym. Sygnał z analogowego 

przetwornika ciśnienia powinien być przekazywany do sterownika, gdzie powinien być 

porównywany z sygnałem ciśnienia zadanego. Gdy ciśnienie mierzone będzie mniejsze od 

zadanego, a obroty pompy będą niższe od nominalnych, wtedy sterownik powinien regulować pracą 

falownika, zwiększając prędkość obrotową pompy, podnosząc ciśnienie i wydajność. Jeżeli pompa 

osiągnie prędkość nominalną, a ciśnienie wciąż będzie niższe od zadanego – sterownik powinien 

przełączyć pompę pracującą z falownikiem bezpośrednio na zasilanie z sieci, a za pomocą 

falownika uruchomiona powinna zostać kolejna pompa sieciowa. Gdy ciśnienie rośnie (malejący 

rozbiór) proces sterowania powinien wyłączać kolejne napędy sterowane z sieci, a ciśnienie 

powinno być stabilizowane pompą zasilaną z falownika. Dla zabezpieczenia pompy przed pracą na 

sucho, należy zastosować czujnik obecności wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku 

wody powinien powodować on wyłączenie pomp. Całością systemu sterowania zarządzać powinien 

sterownik mikroprocesorowy. Powinna być możliwość sterowania każdej pompy w trybie pracy 

automatycznej lub ręcznej. W razie awarii falownika zestaw hydroforowy powinien przejść w tryb 

pracy kaskadowej. Szafa sterująca powinna blokować możliwości załączenia pompy, w której 

sterownik wykryje awarie. W przypadku awarii, pompy powinny być przełączane automatyczne. 

W trybie zerowego rozbioru powinno następować „uśpienie” falownika. Ponowne załączana 

powinna być ta pompa, która pracowała najkrócej. Zestaw hydroforowy powinien automatycznie 

podejmować pracę po przywróceniu zasilania (bez konieczności ingerencji użytkownika). 

 
 

System wizualizacji SCADA na obiekcie SUW 

 

Informacje o stanach obiektów powinny być przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, 

która wizualizuje monitorowany obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca jest 

zainstalowana w siedzibie Zamawiającego. 

Wymagane minimalne możliwości systemu monitoringu: 

- System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powodować 

powinna wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja 

monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu 

z danego modułu. W momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego 

parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) 

do stacji monitorującej powinien zostać wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich 

wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja 

monitorująca powinna czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich 

aktualny stan wejść/wyjść.  

 

- Główne okno synoptyczne powinno umożliwiać podgląd graficzny monitorowanego obiektu 
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pod względem:  

- wizualizacji poziomu w zbiornikach indywidualnie 

- wizualizacja pracy danej pompy  indywidualnie 

- wizualizacja awarii danej pompy indywidualnie 

- wizualizacja alarmów w formie tabeli alarmów bieżących,  alarmy podawane powinny 

z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data 

ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora.  

 

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinien pozwalać na 

przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi. 

 

- Łatwe przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych 

zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów. 

 

- Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń 

alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu 

wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadająca informację 

kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora wraz z możliwością wykonania 

wydruku sporządzonego zestawienia. 

 

- Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące 

(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób 

powinna identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm 

krytyczny, żółty-alarm zwykły, fioletowy-alarm systemowy), czy już ustąpił (kolor: zielony). 

Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora powinien on zostać umieszczony w pamięci 

systemu z możliwością przeglądania za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w 

momencie wystąpienia stanu alarmowego aktywować powinien się sygnał dźwiękowy, który 

można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących. 

 

- Podgląd modułu telemetrycznego - pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść 

i wykorzystywanych rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów telemetrycznych – 

posiadać narzędzie diagnostyczne szybkiego podglądu stanu monitorowanych modułów 

telemetrycznych. 

 

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem 

do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz 

kalkulacyjny MSExcel. 

 

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami - informowanie operatora 

o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania 

połączenia. 
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- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą 

stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). 

W momencie rozbrojenia obiektu nie powinny być wysyłane z niego sygnały alarmowe – 

funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji. 

 

- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu 

następujący po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. 

Alarm nie powinien ulegać skasowaniu po czasie. Wymagać powinien zdalnego kasowania 

przez operatora. 

 

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji 

monitorującej. 

 

- Dodatkowo monitorowane powinny być następujące sygnały: 

- Praca Ręczna / Automatyczna  

- Obecność / Brak napięcia zasilania 

- Sygnał alarmowy świetlny 

- Sygnał alarmowy dźwiękowy 

- Poziom w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej / lub 

sygnalizatorów pływakowych 

- Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza 

- Praca/Stop pomp 

- Awaria pomp 

- Stan pracy filtrów 

- Stan pracy sprężarek 

- Sygnały związane z pracą zestawu hydroforowego 

- Pomiar ciśnienia 

 

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu 

 

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 

Informacje te powinny być przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, 

a nie w stacji monitorującej. 

 

- Funkcja kasowania zegarów – operator powinien mieć możliwość wyzerowania zegarów 

czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń. 

 

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 
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- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” 

sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej 

pompy w cyklu pracy. 

 

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) 

zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – przy 

zastosowaniu sondy hydrostatycznej. 

 

- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – Użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po 

przekroczeniu którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy. 

 

- Funkcja ‘Alarm parametrów pracy’ – Użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, 

prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje o 

nietypowym zachowaniu pompowni. 

 

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko 

jeden rozkaz. Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. 

 

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp; 

ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin. 

 

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu 

na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. Możliwość wykonania wydruku 

sporządzonego wykresu. 

 

- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości 

awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. Możliwość wykonania 

wydruku sporządzonego zestawienia. 

 

- Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy 

 

- SMS - system powinien mieć możliwość wysyłania wiadomości SMS pod wskazany numer 

telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. 

 

- Internet – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania 

obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej. 
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Założenia systemu: 

Funkcjonowanie systemu w oparciu o kart SIM z aktywną usługa pakietowej transmisji danych 

GPRS ze statycznym adresem IP w bezpiecznej sieci APN. 

 


