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1. Dane ogólne
INWESTOR:

CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Sp. z o. o.
ul. Warszawska 28A, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański

TEMAT:

„Budowa stacji uzdatniania wody w Ząbrowie i budowa syfonu
magistrali CWŻ pod rzeką Nogat wraz z raportem o oddziaływaniu na
środowisko i studium wykonalności”

PROJEKT:

Errata do projektu wykonawczego syfonu magistrali CWŻ pod rzeką
Nogat

2. Stan istniejący
2.1 Stan techniczny komór zasuw KZ1, KZ2
Istniejące komory zasuw zostały wykonane w konstrukcji żelbetowej. Ściany i dno komór
wykonano w technologii betonu monolitycznego. Przekrycie wykonano z elementów
prefabrykowanych. Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej została wykonana
ciężka izolacja przeciwwodna.
Stan techniczny komór KZ1 i KZ2 jest zróżnicowany.
Komora KZ1
W komorze KZ1 ściany i dno są w stanie niezadowalającym. Na ścianach występują
wyraźne zawilgocenia i nacieki z węglanu wapnia. W wielu miejscach pojawiły się glony i
mchy porastające ściany.
Płyta stropowa jest w stanie przed awaryjnym. Od wewnątrz komory wystąpiła korozja
betonu i zbrojenia. Powierzchnia zewnętrzna płyty stropowej została praktycznie
pozbawiona izolacji i także wykazuje ślady korozji.
Ścianka ochronna izolacji przeciwwilgociowej znajdująca się nad powierzchnią terenu
uległa degradacji.
Właz wejściowy jest skorodowany.
Komora KZ2
Ściany i dno wykazują stan mało zadowalający. W miejscu przejść szczelnych rurociągów
występują zawilgocenia.
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Także płyta stropowa w stanie mało zadowalającym wykazując lokalne zawilgocenia i
uszkodzenia. Od zewnątrz płyta stropowa jest zarośnięta roślinnością.
Właz wejściowy jest skorodowany.
3. Konstrukcja
3.1 Zakres remontu komory
Remont komór obejmuje:
1. Naprawę powierzchni betonowych,
2. Wymianę powłok chemoodpornych,
3. Przed wykonaniem robót z p-ktu 1 i 2 należy w ścianach osadzić klamry złazowe
pod włazami wejściowymi.
4. Wymiana istniejących płyt przekrywających komory na nowe.
5. Wokół komór zostaną wykonane opaski betonowe z płyt chodnikowych.
3.2 Przygotowanie podłoża
3.2.1 Wstępne czyszczenie i ocena stanu.
Przed przystąpieniem do prac zasadniczych należy wstępnie oczyścić powierzchnie
betonowe przy pomocy myjki wysokociśnieniowej celem usunięcia nalotów, szlamów
oraz odspojonych i uszkodzonych fragmentów starej powłoki ochronnej. Zalecane
ciśnienie robocze > 250 barów. Z powodu możliwych występujących pęknięć i rys po
wstępnym oczyszczeniu konstrukcji należy dokonać dokładnych oględzin komór
zinwentaryzować wszystkie widoczne rysy i pęknięcia oraz ślady świadczące o ich
występowaniu (naloty, przecieki).
3.2.2 Przygotowanie powierzchni betonowej.
Po wstępnym oczyszczeniu podłoża należy przystąpić od mechanicznego usunięcia
(odkucia) pozostałej po czyszczeniu hydrodynamicznym starej powłoki ochronnej oraz
skorodowanego, uszkodzonego i osłabionego betonu. Należy skuć wszystkie
zarysowane, obluźnione i zanieczyszczone chemicznie części betonu,

oraz te pod

którymi stwierdzono korozję zbrojenia aż do jego odsłonięcia. Usunąć należy również
3
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całą warstwę betonu osłabioną na skutek działania korozji kwasowej i siarczanowej, aż
do osiągnięcia zdrowego, nośnego i spełniającego wymagania normowe podłoża. Prace
wykonać zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4. normy PN-EN 1504-10:2005.
Słaby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, także beton
nieuszkodzony należy usunąć zgodnie z zasadą i metodą wybraną z PN-EN 1504-9.
Zaleca się, aby krawędzie w miejscach usuwania betonu były przecięte pod katem nie
mniejszym niż 90˚, aby uniknąć podcięcia, i nie większym niż 135˚, aby nie zmniejszyć
możliwości odspojenia wraz z warstwą wierzchnią przyległego, nieuszkodzonego betonu.
Zaleca się aby krawędzie były uszorstnione w stopniu wystarczającym do zapewnienia
przyczepności przez mechaniczne zakotwienie pomiędzy materiałem pierwotnym a
naprawczym. Odsłonięcie prętów musi umożliwić ich dokładne oczyszczenie oraz
poprawne naniesienie powłoki antykorozyjne.
3.2.3 Czyszczenie strumieniowo – ścierne.
Po zakończeniu prac związanych z odkuwaniem mechanicznym całą powierzchnie
betonu należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną np. przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie (wytrzymałość betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0
MPa, a dla wartości średniej ok. 1,5MPa). Odsłonięte pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy
przez piaskowanie do stopnia czystości SA 2½ wg EN-ISO 12944-4.
Po oczyszczeniu podłoża wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi być zgodna z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach technicznych. (np. przed aplikacją
zapraw gruboziarnistych wymóg normowy wytrzymałości betonu na odrywanie dla
pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej z pomiarów ≥ 1,5 MPa).
Wytrzymałość betonu na odrywanie określona metodą „pull-off” powinna wynieść dla
pojedynczego pomiaru min. 1,0 MPa, a dla wartości średniej min. 1,5 MPa. Sposób i
metodykę badań określa norma PN-EN 1542.
3.2.4 Końcowy przegląd komór przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych
Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych ponownie należy dokonać przeglądu
wewnętrznej powierzchni przedmiotowych komór, w celu zlokalizowania dodatkowych
nie widocznych po wstępnym czyszczeniu rys i pęknięć mogących prowadzić infiltracje
wody. Jeżeli na skutek omawianych oględzin stwierdzone zostanie występowanie
4
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przedmiotowych rys lub pęknięć należy postępować zgodnie z punktem

3.3.1

niniejszego opisu. Przygotowanie podłoża betonowego przed pracami naprawczymi i
zabezpieczającymi należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 1504 część 9 i 10
oraz wytycznymi producenta materiałów.
3.3 Naprawa konstrukcji żelbetowej: dna, ścian komór.
3.3.1 Uszczelnienie ewentualnych rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej
Opis czynności związanych z wykonaniem iniekcji ciśnieniowej.

Przed przystąpieniem do iniekcji ciśnieniowej należy mechanicznie rozbruzdować wszystkie
rysy, styki lub szwy robocze a następnie zamknąć wytworzone bruzdy szybkosprawną,
cementową, wodoszczelną zaprawą tamponażową. W przypadku bardzo intensywnych
wycieków należy przeprowadzić iniekcję wstępną poliuretanową żywicą spienialną. Do
iniekcji zalecamy użycie iniekcyjnych pakerów rozporowych o średnicy Ø13mm oraz o dł.
L=75mm lub 150mm z zaworem zwrotnym. Zużycie żywicy iniekcyjnej ok. 0,5 do 1,0kg/mb
rysy. Zużycie pakerów ok. 5 do 7 szt./mb rysy. Zużycie zaprawy tamponażowej ok. 0,5 do
1,0kg/mb rysy.

S=1015cm

S

S

45°

3

1

2

S=3/4 D
D

1. Zamknięcie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa tamponażową.
2. Paker iniekcyjny rozporowy Ø13 mm i dł. 75 lub 150 mm.
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3. Iniekcja uszczelniająca przy użyciu elastycznej żywicy poliuretanowej dopuszczonej do kontaktu z
wodą przeznaczona do spożycia.

Uwaga! W przypadku występowania od strony zewnętrznej komory (która zagłębiona jest w
gruncie) wody pod ciśnieniem i związanej z tym konieczności wstępnego uszczelnienia
dylatacji komory lub przejść rurowych wtedy iniekcję wstępną należy przeprowadzić z
użyciem akrylowej żywicy hydrostrukturalnej o regulowanym czasie wiązania. Materiał musi
posiadać DWU i powinien być sklasyfikowany zgodnie z EN 1504-5 jako U (S2) W (1) (2/3/4)
(1/40).
3.3.2 Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych.

45÷70o

1

2
3

4

Schemat naprawy i zabezpieczenia
1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia
2. Warstwa szczepna (tzw. pomost łączący)
3. Zaprawa do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3
4. Zabezpieczenie konstrukcji zgodnie z PN EN 1504-3 i PN EN 1504-2:
•

Zaprawa wyrównawczo – buforująca

•

Środek gruntujący

•

Elastyczna powłoka chemoodporna
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3.3.3 Naprawa i uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej.
3.3.3.1 Przebieg prac związanych z wbudowaniem zaprawy naprawczej.
a) przygotowane podłoże zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego,
b) na powierzchnię ubytku przeznaczonego do naprawy lub powierzchnię przeznaczoną do
wyrównania należy nanieść (dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu pędzla) warstwę szczepną
(tzw. pomost łączący) i wyprowadzić na około 1cm poza obszar ubytku (zużycie teoretyczne
materiału wynosi ok. 1,0kg/m2). Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zwilżenie
podłoża (podłoże matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody i filmu wodnego) oraz na
nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa szczepna
(tzw. pomost łączący) zwiększa w sposób znaczący przyczepność zaprawy naprawczej do
podłoża i zabezpiecza styk przed ścięciem na skutek występowania skurczu.
c) na świeżą warstwę szczepną nanosimy zaprawę naprawczą metodą obróbki ręcznej
(kielnia, paca, rajberka). Zużycie zaprawy naprawczej ok. 18kg/m2/cm grubości warstwy.
Zazwyczaj w przypadku zapraw polimerowo - cementowych należy przestrzegać
następujących grubości warstw:
- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 10mm
- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 25mm,
- maksymalna łączna grubość warstwy = 50mm, punktowo do 100mm
Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych:
- temperatura podłoża, powietrza i materiału t= od 5˚ do 30˚C,
- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.
Uwaga!

Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę szczepną. W przypadku,
gdy przeschnięcie nastąpiło, można nanieść ponownie warstwę szczepną (lecz tylko jeden
raz) lub ponownie oczyścić powierzchnię ubytku. W przypadku gdy zaprawy naprawczej nie
pokrywamy w trybie 24 godzinnym zaprawą ochronną należy ją pielęgnować klasycznie przy
pomocy wilgotnej juty i folii przez okres 5 dni lub do momentu pokrycia zaprawą ochronną.
Zaprawę można aplikować metodą natrysku na mokro bez warstwy szczepnej.
Uwaga: podczas prac naprawczych na styku ścian z płytą denna komór należy przy pomocy
systemowej zaprawy PCC w sposób analogiczny i opisany dla prac naprawczych wykonać
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wyoblenia. Wyoblenie powinno mieć promień 3 do 5cm i ma zapewnić ciągłość powłoki w
pachwinach wewnętrznych komór.
3.3.3.2 Zabezpieczenie wewnętrznej powierzchni konstrukcji żelbetowej po naprawie.
Po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża, po uszczelnieniu ewentualnych przecieków, oraz
naprawie ubytków głębokich możemy przystąpić do wykonania wyprawy zabezpieczającej
wewnętrzny płaszcz konstrukcji.
3.3.3.3 Zaprawa wyrównawczo - buforująca:
Przebieg prac związanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczającej ścian i stropów
zbiorników.
 przygotowane lub naprawione podłoże zwilżyć podłoże wodą do stanu matowowilgotnego,
 na zwilżone do stanu matowego podłoże nanieść metodą obróbki ręcznej (kielnia i
paca stalowa) lub powszechnie zalecaną metodą natryskową (pompa ślimakowa daje
zdecydowanie lepsze zagęszczenie zaprawy a co za tym idzie jej szczelność) zaprawę
wyrównawczą jedną warstwą. Zużycie zaprawy izolacyjnej wynosi ok. 1,90kg/m2/mm
grubości warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw cementowych - epoksydowych
należy przestrzegać następujących grubości warstw:
 minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 1mm
 maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 3mm,
 zalecana grubość warstwy 2 do 3mm
 po nałożeniu zaprawy należy ją wstępnie zagładzić przy pomocy pacy stalowej
gładkiej, po ok. 15 minutach powierzchnie zacieramy na ostro przy pomocy twardej
gąbki a następnie jeszcze raz dodatkowo zagładzamy przy pomocy miękkiej gładzicy
stalowej
 dla zapewnienia prawidłowego wiązania zaprawy należy ją pielęgnować przez okres
minimum 5 dni, wykonujemy to w sposób klasyczny przy użyciu wilgotnych mat z juty
i folii
 Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych:
 temperatura podłoża, powietrza i materiału t= od 5˚ do 30˚C,
 wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.
8
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3.3.3.4 Epoksydowa, elastyczna powłoka chemoodporna
Przebieg prac związanych z nałożeniem powłoki kwasoodpornej
•

podłoże naprawione i wyrównane za pomocą zaprawy ECC należy zagruntować przy

pomocy bezrozpuszczalnikowej, niskolepkiej, systemowej dyspersji żywicy epoksydowej.
Środek do gruntowania powinien spełniać następujące wymagania:
Materiał powinien być certyfikowany wg PN EN 1504 – 2, potwierdzony Deklaracją
Właściwości Użytkowej.
•

Środek gruntujący nanosimy równą warstwą na przygotowane podłoża przy pomocy

wałka welurowego o średniej długości runa, zużycie materiału ok 0,20 do 0,30kg/m2,
następną operacje zalecamy wykonać po osiągnięciu przez grunt suchości dotykowej, ale w
zalecanym przez producenta oknie czasowym (czas w którym środek gruntujący jest aktywny
chemicznie)
•

po związaniu środka gruntującego nakładamy powłokę zasadniczą z żywicy

chemoodpornej, materiał nanosimy przy pomocy wałka welurowego lub nylonowego o
średniej długości runa lub metoda natrysku bezpowietrznego w dwóch warstwach, odstęp
czasowy pomiędzy warstwami 12 do 24 godzin, zużycie ok. 0,40 do 0,50kg/m2 na jedną
warstwę
Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów podczas aplikacji powłoki:
 temperatura podłoża, powietrza i materiału od +2 do +30 ˚C,
 wilgotność względna powietrza poniżej 85 %.
 temperatura powietrza wyższa o 3 K od temperatury punktu rosy
 podłoże powinno być powierzchniowo suche.
3.4 Naprawa i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni konstrukcji betonowej
3.4.1 Naprawa i wyrównanie podłoża
Naprawa i wyrównanie zewnętrznej powierzchni konstrukcji należy wykonać za pomocą
klasycznych systemowych zapraw naprawczych i wyrównawczych typu PCC. Do naprawy
ubytków głębokich stosować zaprawy naprawcze klasy R3 lub R4 spełniających wymogi
zasady 3, 4 i 7 natomiast wyrównanie podłoża można wykonać za pomocą drobno lub
średnioziarnistych szpachlówek polimerowo – cementowych klasy R2 spełniających
wymagania zasady 3.

9

„Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat”
Errata do projektu wykonawczego

3.4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne
Przebieg prac związanych z nałożeniem powłoki antykorozyjnej

 podłoże ścian istniejących naprawione i wyrównane za pomocą zaprawy PCC należy
zagruntować przy pomocy paroprzepuszczalnej, niskolepkiej, systemowej dyspersji żywicy
akrylowej jedną warstwą przy pomocy wałka welurowego lub nylonowego w ilości
zalecanej przez producenta,
 powierzchnię zewnętrzne płyty przekrywającej należy zagruntować przy pomocy
paroprzepuszczalnej, niskolepkiej, systemowej dyspersji żywicy akrylowej jedną warstwą
przy pomocy wałka welurowego lub nylonowego w ilości zalecanej przez producenta,
 Środek do gruntowania powinien spełniać następujące wymagania:
Materiał powinien być certyfikowany wg PN EN 1504 – 2, potwierdzony Deklaracją
Właściwości Użytkowej, zasada 1.2
 po związaniu środka gruntującego nakładamy powłokę zasadniczą z dyspersji akrylowej,
materiał nanosimy przy pomocy wałka welurowego lub nylonowego o średniej długości
runa lub metoda natrysku bezpowietrznego w dwóch warstwach, odstęp czasowy
pomiędzy warstwami minimum 12 godzin, zużycie ok. 0,25 do 0,35 l/m2 na jedną
warstwę
Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów podczas aplikacji powłoki:
 temperatura podłoża, powietrza i materiału od +5 do +30 ˚C,
 wilgotność względna powietrza poniżej 85 %
 temperatura powietrza wyższa o 3 K od temperatury punktu rosy
 podłoże powinno być powierzchniowo suche
Materiały stosowane do ochrony zewnętrznych powierzchni betonowych powyżej
powierzchni gruntu muszą być odporne na oddziaływanie promieni UV.
Zabezpieczenie hydroizolacyjne powierzchni betonowych poniżej poziomu gruntu, wykonać
masą polimerowo-bitumiczną uszczelniającą (KMB).
Przejścia szczelne rurociągów wymienić na łańcuchowe systemowe z łańcuchów
uszczelniających składających się z elementów elastomerowych wzajemnie się zazębiających,
po skręcaniu pęczniejących. Przejście szczelne winno być w wykonaniu odpornym na korozję.
Elementy stalowe przejść winny być wykonane ze stali nie gorszej niż AISI 316.
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3.4.3 Płyty przekrywające komory
Istniejące płyty przekrywajace komory należy zdemontować i zastąpić nowymi płytami
żelbetowymi prefabrykowanymi. Grubość płyt przyjęto o grubości 25cm. W płytach należy
osadzić włazy typu WAŁCZ Ø600mm , oraz kominki wentylacyjne DN 100 zgodne z częścią
technologiczną niniejszego projektu. W narożnikach płyt należy osadzić systemowe kotwy
montażowe umożliwiające podniesienie płyty.
Ciężar płyty PF-1 wynosi 7880kg.
Ciężar płyty PF-2 wynosi 9965kg.
Beton płyty C30/37 XC4 XF1.
Stal zbrojeniowa AIII-N.
Zabezpieczenie antykorozyjne płyty wg p-ktu 3.4.2 niniejszego opisu. Styk płyty i ściany
uszczelnić kitem trwale plastycznym odpornym na UV.
3.4.4 Opaski betonowe z płyt chodnikowych
Opaski wokół komór wykonać o szerokości 0,5m z płyt chodnikowych betonowych o
wymiarach 50×50×5cm. Podbudowę wykonać z kruszywa naturalnego o grubości warstwy
15cm. Nachylenie opaski wykonać z nachyleniem 1% na zewnątrz komory. Opaskę
obramować obrzeżem chodnikowym.
4. Technologia
W istniejących komorach KZ1 i KZ2, należy zdemontować istniejące rurociągi żeliwne, w ich
miejsce zamontować rurociągi stalowe ze stali AISI 316. Wykorzystać istniejące przejścia w
ścianie – tuleje.

Zastosować nowe uszczelnienia łańcuchowe. Zakończyć wymianę

rurociągów na stalowe w odległości około 0,5 – 1 m za licem ściany każdej z komór.
Wyjątkiem jest rurociąg spustowy DN500 z komory KZ1 do istniejącej studzienki o rzędnej
włazu 4,50 i rzędnej dna 3,30, który należy wymienić w całości na przewód stalowy. Wykonać
połączenie między istniejącymi rurociągami żeliwnymi a wymienianymi stalowymi za pomocą
łączników z połączeniem wzmocnionym (połączenie kielich – kielich) przeznaczonych do
połączeń m.in. rur stalowych z rurami żeliwnymi, oraz rur stalowych i rurami PEHD-RC.
W obu komorach należy wymienić istniejącą armaturę i dodatkowo zamontować w każdej z
komór jedną zasuwę i wstawkę montażową.
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Zastosowano zasuwy kołnierzowe, klinowe o zabudowie krótkiej, przeznaczone do instalacji
wodociągowych.
W komorach wykonać wentylację grawitacyjną nawiewno – wywiewną.
W płytach pokrywowych komór umieścić kominki wentylacyjne stalowe DN100 oraz włazy
typu Wałcz.
Kominki wentylacyjne nawiewne zakończyć w odległości 10 cm od poziomu posadzki.
Kominki wentylacyjne wywiewne zakończyć w odległości 10 cm od stropu.
4.1 Minimalne wymogi dla zasuw kołnierzowych, klinowych do instalacji wodociągowych
 zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 - F4;
 owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
 testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu
obrotowego zamykania zasuwy;
 korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
 odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie
nominalne i materiał korpusu;
 śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej AISI316, całkowicie schowane w
gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
 uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie;
 trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
 trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
 uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca
główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z
gumy NBR;
 uszczelnienie trzpienia, wymienne pod ciśnieniem;
 możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu;
 przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
 klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i
wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
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 prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie;
 nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,
 przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;
4.2 Minimalne wymogi dla łączników montażowych
 konstrukcja: równoprzelotowy, kołnierzowy,
 korpus wykonany ze stali węglowej, z powłoką ochronną z farb epoksydowych o min.
grubości 250 µm;
 ciśnienie robocze: min. 10 bar;
 owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501;
 otwory w kołnierzach otwarte;
 śruby łączące: stal kwasoodporna AISI316;
 uszczelnienie korpusów - uszczelka wargowa wykonana z gumy EPDM;
 minimalna długość korpusu: 350 mm;
 zakres tolerancji wydłużenia min. +/- 60 mm (120 mm);
 odchylenie osiowe: min. +/- 2 ˚ (4 ˚);
 atest PZH;
4.3 Minimalne wymogi dla łączników z połączeniem wzmocnionym, kielichowo-kielichowe
 konstrukcja: równoprzelotowy, kielichowy;
 połączenie wzmocnione eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych;
 zastosowanie: do połączeń rur PE i u-PVC, stalowych (max. ciśnienie pracy= 16 bar) ; do
rur ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. ciśnienie pracy = 10 bar)
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb
epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK;
 odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres
uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
 owiercenie kołnierzy: wg normy PN EN 1092-2;
 pierścień teleskopowy wykonany ze staliwa;
 śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej AISI316 z powłoką przeciwcierną;
 uszczelnienie kielichów - uszczelka wargowa z gumy EPDM;
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 uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;
 zaciski blokujące wykonane z brązu armatniego (dla rur PE/PVC) i hartowanej stali
nierdzewnej (dla rur stalowych/żeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP);
 maksymalne odchylenie osiowe 2 x ±4˚;
 atest PZH;
4.3 Zestawienie elementów komory KZ1 i KZ2
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMORY KZ1 I KOMORY KZ2
NR
EL.
1

NAZWA

4

Szt.

MIEJSCE
MONTAŻU
KZ1 i KZ2

1

Szt.

KZ2

ILOŚĆ J.M.

ZASUWA KOŁNIERZOWA KLINOWA KRÓTKA DN500

UWAGI

minimalne wymogi dla zasuw kołnierzowych, klinowych do instalacji
wodociągowych:
- zabudowa krótka wg normy PN-EN 558 - F4;
- owiercenie kołnierzy wg normy PN-EN 1092-2;
- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką
ochronną z farb epoksydowych o min. grubości 250 µm;
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym producenta, średnicą
DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej AISI316, całkowicie
schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w
rowku w korpusie;
- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem
pokrywy;
- uszczelnienie trzpienia 3 - sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy
EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o ringi
doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;
- uszczelnienie trzpienia wymianiane pod ciśnieniem;
- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany
zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości
1,5 mm;
- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego
na ścieranie tworzywa sztucznego, zawulkanizowane,
współpracujące z rowami w korpusie;
- nakrętka klina z mosiądzu o powyższonej wytrzymałości, na stałe
połączona z klinem;
- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie
zawężony na końcu;

2

ZASUWA KOŁNIERZOWA KLINOWA KRÓTKA DN600

14

Opis szczegółowy
(minimalne
wymogi) przyjąć
analogiczny jak w
poz. 1
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3

ZASUWA KOŁNIERZOWA KLINOWA KRÓTKA DN600 Z BYPASSEM

1

Szt.

KZ2

4

WSTAWKA MONTAŻOWA DN500

1

Szt.

KZ1

Opis szczegółowy
(minimalne
wymogi) przyjąć
analogiczny jak w
poz. 1

minimalne wymogi dla łączników montażowych:
- równoprzelotowa, kołnierzowa;
- korpus wykonany ze stali węglowej, z powłoką ochronną z farb
epoksydowych o min. grubości 250 µm;
- ciśnienie robocze min. 10 bar;
- owiercenie kołnierzy wg norm DIN2501;
- otwory w kołnierzach otwarte;
- śruby łączące: stal kwasoodporna AISI316;
- uszczelnienie korpusów
- uszczelka wargowa wykonana z gumy EPDM;
- min. długość korpusu 350 mm;
- zakres tolerancji wydłużenia: min. ±60mm (120mm);
- odchylenie osiowe: min: ±2° (4°);
- atest PZH;

5

WSTAWKA MONTAŻOWA DN600

1

Szt.

KZ2

6

PRZEJŚCIE SZCELNE ŁAŃCUCHOWE DLA RURY DN500

5

Szt.

7
8

PRZEJŚCIE SZCELNE ŁAŃCUCHOWE DLA RURY DN600
KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY DN500
- L ~1,20 m
1 szt. KZ1
- L ~1,60 m
1 szt. KZ1
- L ~1,70 m
1 szt. KZ2

2
3

Szt.
Szt.

KZ1,KZ2,
istniejąca
studzienka
KZ2
KZ1 i KZ2

9

KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY DN600
- L ~1,70 m
1 szt.
- L ~1,80 m
1 szt.

2

Szt.

KZ2

10

KSZTAŁTKA KOŁNIERZOWA DN500

1

Szt.

KZ1

11

TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY KOŁNIERZOWY DN500/DN500

1

Szt.

KZ1

12

TRÓJNIK REDUKCYJNY KOŁNIERZOWY DN600/DN500 α=79˚

1

Szt.

KZ2

13

ŁĄCZNIK KIELICHOWY DO RUR PE, U-PVC, STALOWYCH, ZE
STALI NIERDZEWNEJ, AC, CFW GRP DN500

3

Szt.

KZ1 i KZ2

15

Opis szczegółowy
(minimalne
wymogi) przyjąć
analogiczny jak w
poz. 4

Owiercenie
kołnierza
dostosować do
armatury,
ciśnienia
Owiercenie
kołnierza
dostosować do
armatury,
ciśnienia
Wykonanie
warsztatowe
Wykonanie
warsztatowe
Wykonanie
warsztatowe
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minimalne wymogi dla łączników z połączeniem wzmocnionym,
kielichowo - kielichowe
- równoprzelotowy, kielichowy;
- połączenie wzmocnione eliminuje konieczność stosowania bloków
oporowych;
- korpus z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z
farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi
GSK;
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta,
średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał
korpusu;
- owiercenie kołnierzy: wg normy PN EN 1092-2;
- pierścień teleskopowy wykonany ze staliwa;
- śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką
przecicierną;
- uszczelnienie kielichów - uszczelka wargowa z gumy EPDM;
- uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie
ich zgniataniu;
- zaciski blokujące wykonane z brązu armatniego (dla rur PE/PVC) i
hartowanej stali nierdzewnej (dla rur stalowych / żeliwnych / ze stali
nierdzewnej / AC/ CFW GRP);
- maksymalne odchylenie osiowe 2 x ±4°
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ŁĄCZNIK KIELICHOWY DO RUR PE, U-PVC, STALOWYCH, ZE
STALI NIERDZEWNEJ, AC, CFW GRP DN600

2

Szt.

KZ2

15

KOMINEK WENTYLACYJNY DN100

4

Szt.

KZ1 i KZ2

16

WŁAZ TYPU WAŁCZ Ø600

4

Szt.

KZ1 i KZ2

16

Opis szczegółowy
(minimalne
wymogi) przyjąć
analogiczny jak w
poz. 13
Wykonanie
warsztatowe
1 m ponad
terenem

teren
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Nazwa rysunku:

Komora KZ1 i KZ2 - RZUTY, PRZEKROJE
Nr umowy:

11/DI/2014

Nr archiwalny:

Skala:

1:50

EKO - 250.E

Nr rysunku:

K-01

Wykonawca:

Zamawiający:

CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
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w Gdańsku
Projektant:

Podpis:

Inwestycja:

mgr inż. Romuald Gorlewicz
Uprawnienia:

Budowa syfonu magistrali CWŻ
pod rzeką Nogat

2206/Gd/85

Uprawnienia do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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Nazwa rysunku:

KZ1 i KZ2 - ZBROJENIE PŁYT PRZEKRYCIA
Nr umowy:

11/DI/2014

Nr archiwalny:

Skala:

1:50

EKO - 250.E

Nr rysunku:

K-02

Komora zasuw KZ2

Komora zasuw KZ1

NR
EL.

Rzut skala 1:50

6
istniejąca studzienka
rzędna włazu 4,50
rzędna dna 3,30

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym producenta,
średnicą DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej AISI316,
całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą
plastyczną na gorąco;
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR,
zagłębiona w rowku w korpusie;
- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z
żeliwem pokrywy;
1 - uszczelnienie trzpienia 3 - sekcyjne: uszczelka wargowa z
gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min.
4 o ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy
NBR;
- uszczelnienie trzpienia wymianiane pod ciśnieniem;
- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez
zawężeń;
- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50),
nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z
gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z
odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego,
zawulkanizowane, współpracujące z rowami w korpusie;
- nakrętka klina z mosiądzu o powyższonej wytrzymałości, na
stałe połączona z klinem;
- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i
nie zawężony na końcu;
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6
opaska betonowa z płyt
chodnikowych o szer. 0,5m
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A
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31

redukcja PEHD-RC 100
SRD11 Ø560/630 (ujęta w
projektcie wykonawczym)

15

UWAGI:
1.
Zastosować rozwiązania systemowe dla podparć pod rurociągi i
armaturę.
2. Opaskę betonową szerokości 0,5 m wykonać z płyt chodnikowych
betonowych o wymiarach 50x50x5 cm - wg opisu konstrukcyjnego.
3. Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować wymiary istniejących
komór oraz rurociągów.
W przypadku rozbieżności należy powiadomić o tym fakcie
projektanta.
4. W ścianach należy osadzić klamry złazowe pd włazami wejściowymi.

14
15

4.39

1%
100

1%

4 11 1

projektowany wodociąg
PEHD-RC (zgodnie z
projektem wykonawczym)

3.55
18
6

6

1 10

13

6

- ciśnienie robocze min. 10 bar;
- owiercenie kołnierzy wg norm DIN2501;
4 - otwory w kołnierzach otwarte;
- śruby łączące: stal kwasoodporna AISI316;
- uszczelnienie korpusów - uszczelka wargowa wykonana z
gumy EPDM;
- min. długość korpusu 350 mm;
- zakres tolerancji wydłużenia: min. ±60mm (120mm);
- odchylenie osiowe: min: ±2° (4°);
- atest PZH;

15

8 1

6

3

13

9

istniejący wodociąg
żeliwny DN600

6

2

5 12

3

14
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1.96
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1.54
redukcja PEHD-RC 100
SRD11 Ø560/630 (ujęta w
projektcie wykonawczym)

Ø516x8mm AISI 316
3525

KZ1 i KZ2

UWAGI
opis szczegółowy
(minimalne wymogi)
przyjąć analogiczny jak
w poz. 4

5 WSTAWKA MONTAŻOWA DN600

1

szt.

KZ2

6 PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE DLA RURY DN500

5

szt.

KZ1, KZ2,
istniejąca
studzienka

7 PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE DLA RURY DN600

2

szt.

KZ1 i KZ2

3

szt.

KZ1 i KZ2

owiercenie kołnierza
dostosować do
armatury, ciśnienia

2

szt.

KZ2

owiercenie kołnierza
dostosować do
armatury, ciśnienia

1

szt.

KZ1

wykonanie
warsztatowe

1

szt.

KZ1

wykonanie
warsztatowe

1

szt.

KZ2

wykonanie
warsztatowe

3

szt.

KZ1 i KZ2

2

szt.

KZ2

opis szczegółowy
(minimalne wymogi)
przyjąć analogiczny jak
dla poz. 13

15 KOMINEK WENTYLACYJNY STALOWE DN100

4

szt.

KZ1 i KZ2

wykonanie
warsztatowe 1 m
ponad terenem

16 WŁAZ TYPU WAŁCZ Ø600

4

szt.

KZ1 i KZ2

10 KSZTAŁTKA KOŁNIERZOWA DN500
11

TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY KOŁNIERZOWY
DN500/DN500

12 TRÓJNIK REDUKCYJNY KOŁNIERZOWY DN600/DN500 α=79°
ŁĄCZNIK KIELICHOWY DO RUR PE, U-PVC, STALOWYCH, ZE
STALI NIERDZEWNEJ, AC, CFW GRP DN500
minimalne wymogi dla łączników z połączeniem wzmocnionym,
kielichowo - kielichowe
- równoprzelotowy, kielichowy;
- połączenie wzmocnione eliminuje konieczność stosowania
bloków oporowych;
- korpus z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną
z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z

1

szt.

KZ2

1

szt.

KZ2

1

szt.

KZ1

wytycznymi GSK;
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta,
średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i
13 materiał korpusu;
- owiercenie kołnierzy: wg normy PN EN 1092-2;
- pierścień teleskopowy wykonany ze staliwa;
- śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką
przecicierną;
- uszczelnienie kielichów - uszczelka wargowa z gumy EPDM;
- uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia
uszczelek, a nie ich zgniataniu;
- zaciski blokujące wykonane z brązu armatniego (dla rur
PE/PVC) i hartowanej stali nierdzewnej (dla rur stalowych /
żeliwnych / ze stali nierdzewnej / AC/ CFW GRP);
- maksymalne odchylenie osiowe 2 x ±4°

opis szczegółowy
(minimalne wymogi)
przyjąć analogiczny jak
dla poz. 1
opis szczegółowy
(minimalne wymogi)
przyjąć analogiczny jak
dla poz. 1

14

ŁĄCZNIK KIELICHOWY DO RUR PE, U-PVC, STALOWYCH, ZE
STALI NIERDZEWNEJ, AC, CFW GRP DN600

Zamawiający:

1%

9

istniejący wodociąg
żeliwny DN600
7
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2.29

Ø516x8mm AISI 316

szt.

MIEJSCE
MONTAŻU

opaska betonowa z płyt
chodnikowych o szer. 0,5m

Ø616x8mm
AISI 316

2.65

ILOŚĆ j.m.

NAZWA

Wykonawca:

4.50

1%

4190

Ø616x8mm AISI 316

istniejący wodociąg
żeliwny DN500

2.54

1%

3230

3.55
1

4.50

1%

3.80

4

WSTAWKA MONTAŻOWA DN500
minimalne wymogi dla łączników montażowych:
- równoprzelotowa, kołnierzowa;
- korpus wykonany ze stali węglowej, z powłoką ochronną z farb
epoksydowych o min. grubości 250 µm;

Przekrój B-B

opaska betonowa z płyt
chodnikowych o szer. 0,5m
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2785

2850

2850
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1%

Przekrój A-A

15

opaska betonowa z płyt
chodnikowych o szer. 0,5m

1750

4.39

8 1

15

opaska betonowa z płyt
chodnikowych o szer. 0,5m

B

Przekrój B-B

ZASUWA KOŁNIERZOWA KLINOWA KRÓTKA DN600 Z
BY-PASSEM

100

istniejący wodociąg
żeliwny DN500

B

B

istniejący wodociąg
żeliwny DN600

Przekrój A-A
1%

3

9

A

15

NR
EL.

UWAGI

KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY DN500
- L ~ 1,20 m
1szt.
KZ1
- L ~ 1,60 m
1szt.
KZ1
- L ~ 1,70 m
1szt.
KZ2
KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY DN600
9 - L ~ 1,70 m
1szt.
- L ~ 1,80 m
1szt.

5

7

13

15

2 ZASUWA KOŁNIERZOWA KLINOWA KRÓTKA DN600

2540

11

projektowany wodociąg
PE HD-RC(zgodnie z
projektem wykonawczym)

60

4

43

1
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1
AI 6x8
SI m
31 m
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16
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316

istniejący wodociąg
żeliwny DN500
istniejący wodociąg
żeliwny DN500

MIEJSCE
MONTAŻU

8

100

15

istniejący wodociąg
żeliwny DN600

opaska betonowa z płyt
chodnikowych o szer. 0,5m

ILOŚĆ j.m.

NAZWA

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMORY ZASUW KZ1 I KOMORY ZASUW KZ2

ZASUWA KOŁNIERZOWA KLINOWA KRÓTKA DN500
minimalne wymogi dla zasuw kołnierzowych, klinowych do
instalacji wodociągowych:
- zabudowa krótka wg normy PN-EN 558 - F4;
- owiercenie kołnierzy wg normy PN-EN 1092-2;
- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką
ochronną z farb epoksydowych o min. grubości 250 µm;

B

B

Rzut skala 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMORY ZASUW KZ1 I KOMORY ZASUW KZ2
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