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Rysunki 
 
1. Szczegółowy plan zagospodarowania rozwiązania tymczasowego 480/1/S1-0.0. 



OPIS TECHNICZNY 
 
1.0. Tymczasowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Smerek na czas realizacji robót 
        niezbędnych prac budowlano-instalacyjnych w ramach inwestycji pt.  
        Przebudowa i  rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek  
        gmina Cisna. 
 
Ustala się, że w czasie prac budowlanych oraz instalacyjno-montażowych nowej SUW 
zostanie utrzymana eksploatacja dotychczasowej linii technologicznej. 
Przewiduje się następujący harmonogram realizacji inwestycji: 
W pierwszym etapie wyłącza się z realizacji roboty związane z przebudową zbiornika wody 
surowej, z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego, z wymianą pomp w zbiorniku 
natomiast przewiduje się wykonać: 
 W pierwszym etapie należy wykonać wszelkie prace budowlane ; pomieszczenia S.U.W ( 
kontener techniczny + budynek Stacji Uzdatniania Wody),  fundamenty pod zbiornik ZWU , 
dostarczyć i osadzić zbiornik ZWU,  ułożyć wszelkie kolektory zewnętrzne , orurowanie 
zbiornika ZWU wraz z ich niezbędnym uzbrojeniem ( filtr oddechowy , lampa UV) , 
wykonać ocieplenie zbiorników i rurociągów, wprowadzić / wyprowadzić kolektory do / z  
budynku SUW, przewody stacji dozujących ;  przeprowadzić próby szczelności, podłączyć 
kolektory do zbiorników, ułożyć niezbędne kable siłowe i sterujące. 
 Próbę szczelności zbiornika ZWU  z wykorzystaniem wody czystej .  
 Niezbędne elementy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  
 Podłączyć do sieci oraz przeprowadzić rozruch i próby eksploatacyjne przepompowi 
ścieków   
 Niezbędne prace budowlane wewnątrz pomieszczeń  S.U.W  
  Przenieść system zasilania pompy płucznej do nowego pomieszczenia SUW 
 Przygotować pomieszczenie stacji dozujących; dostarczyć i zamontować stacje dozujące 
oraz doprowadzić przewody dozujące do budynku stacji uzdatniania wody ( zachowując 
odpowiednią długość do podłaczenia  
 Przed przystąpieniem do prac wewnątrz pomieszczeń S.U.W powinny być zakończone 
wszelkie prace związane z przygotowaniem nowych pomieszczeń, posadzek, ścian,montażem 
białej armatury, instalacji wentylacyjnej , elektrycznej , AKPiA  
 Dostarczyć i zamontować nowe urządzenia  
 Dostarczyć i zamontować Centralną Skrzynkę Sterująco  – Zasilającą  , rozprowadzić 
okablowanie siłowe i sterujące . 
 Zainstalować i podłączyć przewidziane elementy automatyki  
 Podłączyć zasilanie elektryczne do CSS-Z , wykonać wszelkie niezbędne pomiary 
bezpieczeństwa potwierdzając je odpowiednimi protokołami  
 Wykonać  orurowanie urządzeń – przeprowadzić próby szczelności  
 Doprowadzić i podłączyć przewody  tłoczne ze stacji Std we skazane miejsca; 
przeprowadzić próby szczelności z wykorzystaniem czystej wody 
 Wypłukać, zdezynfekować i  przygotować do ruchu ( łącznie  z próbą szczelności) zbiornik  
ZWU , kierując popłuczyny do kanalizacji  
 Wykonać próbę szczelności urządzeń  
 Zasypać złoża filtracyjne i sorpcyjne i przygotować je do pracy wg wskazań Producenta 
 Przygotować stacje dozujące STd do pracy , przygotowując roztworu robocze 
 Przeprowadzić próby pracy modułu UF w stanie „suchym” kontrolując stan pracy 
poszczególnych elementów oraz przebieg cykli roboczych  
 Uruchomić prace urządzeń węzła filtracji mechanicznej , kierując wodę do kanalizacji ( 1 
doba) z równoczesnym dozowaniem dezynfekanta do wody surowej   
( STd4) ; w trybie ręcznym ; równocześnie wykonując kalibrację sterowania poziomu STp1  
w zbiorniku ZWS  ; odpływ i popłuczyny skierować do kanalizacji . 
 Uruchomić prace urządzeń węzła  sorbcyjnego, kierując wodę do kanalizacji  
( 1 doba) ; odpływ i popłuczyny skierować do kanalizacji  



 Uruchomić dozowanie podchlorynu sodu do rurociągu KWZ a stację dozującą STd3  
przestawić w tryb pracy automatycznej , wg wodomierza WiU 
 Rozpocząć napełnianie zbiornika ZWR wodą uzdatnioną  ( po węźle sorpcyjnym) z dawką 
chloru wolnego rzędu 0,3 ÷ 0,5 mg/dm3 
W trakcie napełniania zbiornika ZWR wykonać kalibrację sterownika poziomu Stp2 
 Otworzyć przepływ wody przez moduł UF i przeprowadzić jego rozruch według 
wytycznych producenta  
 Przygotować do eksploatacji neutralizator popłuczyn ( zawór upustowy powinien być stale 
lekko uchylony) sprawdzając odczyn popłuczyn  oraz szybkość opróżniania się neutralizatora 
( powinien być krótszy niż odstęp   pomiędzy poszczególnymi płukaniami się modułu UF)  
 Przeprowadzić ruch próbny 
 Równocześnie z pracami montażowymi realizować tymczasowe rozwiązanie 
doprowadzenia wody surowej do SUW polegające na wykonaniu: 

a) studzienki z kręgów betonowych 1500 h = 4m przed zbiornikiem wody surowej 
b) połączenia rury zasilającej zbiornik ze studzienką tymczasową  
c) zatopienie w studzience pompy połączonej wężem PE 80 z instalacją technologiczną 

SUW 
   Tymczasowe rozwiązanie podano na załączonym rysunku nr 480/1/S1-0.0. 
 Po uruchomieniu tymczasowego zasilania w wodę surową SUW, wypompować wodę ze 
zbiornika wody surowej, odmulić wnętrze zbiornika, pomalować ściany hydrostopem, 
wyburzyć budynek techniczny, wyremontować ściany zewnętrzne oraz płytę górną zbiornika 
 Po wykonaniu w/w prac przewiduje się uruchomić docelowe zasilanie zbiornika wody 
surowej oraz zlikwidować tymczasowe zasilanie. 
Alternatywnie zamiast realizacji tymczasowego zasilania można rozważyć możliwość 
dowożenia beczkowozem wody uzdatnionej do zbiornika wody uzdatnionej z najbliższej 
stacji uzdatniania wody. 
  
 
 


