OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KRYM" W WOŁOMINIE
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "GRYCZANA"
ZAGOSPODAROWANIE TERENU. SKALA 1:500
A
H
G

F

OZNACZENIA:
Wiata

PEHD500mm [SDR17, PE100]

RP

Komora
KDR

- Obiekty przebudowywane [Komora KDR]
- Obiekty modernizowane [Pompownia główna, komora zasuw, wiata]
- Przyłacze - rurociąg tłoczny [KDR - Komora zasuw]
- Zalicznikowe linie kablowe zasilające i sterownicze

Pompownia
główna

B

- A, B, ... H - Zakres opracowania

C

- Słup oświetleniowy (wysokość - 3,0m)
- Rozdzielnia elektryczna RP
- Sugerowana trasa rurociągu tymczasowego [naziemnego]
wykorzystywanego w trakcie przebudowy Komory KDR

Komora
zasuw

D
E

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KRYM" W WOŁOMINIE
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "GRYCZANA"
RZUT KOMÓR - TECHNOLOGIA. SKALA 1:50

RZUT. POZIOM KOMÓR.
ZKE.1
ZKR.1

PS.1
Istn. otwór
rz.dna 93,47

*
zasuwa nożowa ze
szczelnym przedłużeniem
trzpienia
Proj. ściana betonowa
[wg. proj. konstrukcji]

PS.2

Proj. ściana betonowa
[wg. proj. konstrukcji]

istn. odpływ
K1000

36

*

ZZ.1
WM

LS.2

C

LS.1

2x PS-Ł (typ: A2)
[ŁU3-30ogn.]
Z.1

Z.2

105

Ø4
90

króciec kołnierzowy DN800mm
[wyk. stal kwasoodporna]

ZZ.3
WM

Proj. otwory wiercone
2x Ø450mm

Z.3

45°

ZKR.2

UWAGA:
Montaż urządzeń mechanicznych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dostawcy/producenta.
Montaż armatury zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dostawcy/producenta.
Montaż elementów pomiarowych /przepływomierze, sondy, itp/ zgodne z DTR dostawcy oraz wytycznymi
proj. AKPiA.
UWAGA:
Proj. komora dopływowa w postaci pionowej rury Ø1400mm z dnem, wykonanej ze stali kwasoodpornej
[blacha gr. ścianki 3,0mm, gat. min. 316] z trzema króćcami DN800mm [stal nrdz. 812,8x4,0mm]:
- 2 króćce z systemowymi kołnierzami DN800mm [kołnierze płaskie do spawania PN10] do przyłączenia
ZKR.1 i ZKR.2.
- 1 króciec DN1000mm do przykręcenia komory do ściany w miejscu kanału dopływowego - przyłączenie
wyposażone w gumową uszczelkę.
Komora dopływowa ze stali kwasoodpornej stanowić będzie wewnetrzny szalunek (stratny) dla
nowobetonowanej ściany.

PS-Ł (typ: A2)
[ŁU7-15ogn.]

Proj. komora dopływowa
Ø1400mm z dnem
[wyk. stal k.o./nrdz. -rys. T-10]

45°

PS.3
92

PS-Ł (typ: A2)
[ŁU7-15ogn.]
Proj. otwór wiercony
Ø450mm

68
PS-Ł (typ: A2)
[ŁU7-15ogn.]
220

Przyłącze do komory zasuw:
Proj. rurociągi tłoczne
DN350mm
- 2x stal nrdz. 355,6x3,0mm

80

B
625

85

45°

45°

Przyłącze do komory zasuw:
Proj. rurociąg tłoczny
DN350mm - stal nrdz.
355,6x3,0mm

Przyłącze do komory zasuw:
Proj. rurociąg tłoczny PEHD 500mm
[SDR17 PE100]
45°

*
zasuwa nożowa ze
szczelnym przedłużeniem
trzpienia

istn. odpływ
K1000

45°

WM

króciec przyłączeniowy
kołnierzowy DN1000mm
[wyk. stal kwasoodporna]

A

Proj. otwory wiercone
2x Ø400mm

20

35°

20

30
85

POMIARY:
LS - sonda poziomu
LS.1 - proj. sonda poziomu
LS.2 - istniejąca sonda poziomu [dwie lokalizacje, wybór ekspoloatatora]

110

B
istn. dopływ
K1000

ARMATURA
Z -zasuwa nożowa międzykołnierzowa z napędem ręcznym
ZZ - zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy
WM - wstawka montażowa, kołnierzowa, PN10
ZKR - zasuwa nożowa miedzykołnierzowa z napędem elektrycznym regulacyjnym i szczelnym
przedłuzeniem trzpienia
ZKE - istn. zasuwa wrzecionowa z napedem elektrycznym - do wykorzystania po zdemontowaniu
ZK - zastawka kanałowa z napedem ręcznym
PS-Ł -przejście szczelne łańcuchowe, np.: INTEGRA, typ A2 - kwasoodporne

C

króciec kołnierzowy DN800mm
[wyk. stal kwasoodporna]

A

OZNACZENIA
PS.1 PS.2 i PS.3 - istniejące pompy zatapialne ABS

220
Przyłącze do komory zasuw:
Proj. rurociąg tłoczny DN500mm
- stal nrdz. 508,0x3,0mm

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KRYM" W WOŁOMINIE
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "GRYCZANA"
RZUT PRZYKRYCIA. SKALA 1:50
OTWORY W PŁYCIE PRZYKRYWAJĄCEJ
35°

istn. podstawa napedu
elektrycznego otwór
przez strop Ø100mm

21
115

21

zestaw szaf zasilających
-wg. proj. elektrycznego
[dokumentacja wykonawcza]

właz uchylny ocieplony dwuskrzydłowy
wykonany ze stali nierdzewnej
[wym. otworu: 600x1200mm]

32,5*

1

45

Ø1
1

115

90

162

60

20
60

120

30
10

80
20,81*

38
właz uchylny ocieplony dwuskrzydłowy
wykonany ze stali nierdzewnej
[wym. otworu: 900x1150mm]
napęd ręczny [kółko] zasuwy
nożowej DN350mm [Z.3]

68
42

30

właz technologiczny - bet.

Podstawa napedu elektrycznego
szczelny otwór przez strop zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi Producenta
/Dostawcy zakupionej armatury
- weryfikacja na etapie realizacji

Ø1

30
*
36

napęd ręczny [kółko] zasuwy
nożowej DN350mm [Z.1]
napęd automatyczny zasuwy
nożowej DN800mm [ZE.2]

37,8

120

napęd ręczny [kółko] zasuwy
nożowej DN350mm [Z.2]

istn. napęd automatyczny zasuwy
wrzecionowej DN800mm [ZKE.1]

70

36
35° 15

60

dwa zabetonowane w stropie króćce kielichowe
PVC110mm z korkiem (szczelnym) przeznaczone do
montażu (instalacji) istniejącej sondy poziomu P/U.1

10

7

10
35

90

Podstawa napedu ręcznego
otwór przez strop Ø50mm

*

zestaw szaf zasilających
-wg. proj. elektrycznego
[dokumentacja wykonawcza]

Podstawa napedu elektrycznego
szczelny otwór przez strop zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi Producenta
/Dostawcy zakupionej armatury
- weryfikacja na etapie realizacji

90

właz technologiczny - bet.

podział przykrycia
otworu serwisowego

21

właz uchylny ocieplony dwuskrzydłowy
wykonany ze stali nierdzewnej
[wym. otworu: 600x1200mm]

115

90

napęd automatyczny zasuwy
nożowej DN800mm [ZE.1]

51

70

właz uchylny ocieplony dwuskrzydłowy
wykonany ze stali nierdzewnej
[wym. otworu: 900x1150mm]

80

Podstawa napedu elektrycznego
szczelny otwór przez strop zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi Producenta
/Dostawcy zakupionej armatury
- weryfikacja na etapie realizacji

RZUT KOMORY DOPŁYWOWO-ROZDZIELCZEJ
POZIOM PRZYKRYCIA

30
25

60
Ø490
Ø610

20

125

napęd automatyczny zasuwy
nożowej DN800mm [ZKR.1]

PRZEKRÓJ A-A

Podstawa napedu elektrycznego
szczelny otwór przez strop zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi Producenta
/Dostawcy zakupionej armatury
- weryfikacja na etapie realizacji

PRZEKRÓJ B-B

istn. napęd automatyczny zasuwy
wrzecionowej DN800mm [ZKE.1]
właz uchylny ocieplony dwuskrzydłowy
wykonany ze stali nierdzewnej
[wym. otworu: 900x1150mm]

Ø550

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KRYM" W WOŁOMINIE
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "GRYCZANA"
PRZEKROJE - TECHNOLOGIA. SKALA 1:50

istn. naped elektryczny zasuwy
wrzecionowej DN800mm - ZKE.1

PRZEKRÓJ C-C

właz technologiczny - bet.
Proj. płyta stropowa
[wg. proj. konstrukcji]

96,45
0

96,15

Ø10

0
właz uchylny ocieplony dwuskrzydłowy
wykonany ze stali nierdzewnej
[wym. otworu: 600x1200mm]

Z.3

Z.1

94,20

2x PS-Ł (typ: A2)
[ŁU3-30ogn.]

Proj. komora dopływowa
Ø1400mm z dnem -rys. T-10
[wyk. stal kwasoodporna]

WM
93,15
610

93,00

WM

635

Proj. otwory wiercone
2x Ø400mm

615,64

z M.1

94,20

93,00

alarm
H3

ZZ.1
ZZ.2

60

Proj. ściana betonowa
[wg. proj. konstrukcji]
92,40
H2

stal nrdz. 355,6x3,0mm
H=const.

85

istn. odpływ
K1000

90,10

30

istn. zasuwa
wrzecionowa ZKE-1
215

ZKE.1

90,60

90,10

PS.3

80

stal nrdz.
355,6/219,1x3,0mm

91,60
100
170

30°

90,60
60

10

90,38

50

28

90,60

10

1
Ø9

90,91

30°

290

,44

H

105
245

tuleja stalowa bet. w ścianie DN900mm [914,1x4,0mm]
[wyk. stal k.o.] -wg. proj. konstrukcji
+ przejście szczelne PS-Ł (typ: A4) [ŁU7-33ogn.]
UWAGA: w czasie realizacji nalezy zweryfikować
rzeczywistą srednicę zewnetrzną istn. króćca
jednokołnierzowego zasuwy wrzecionowej i
zamówić odpowiednie przejście szczelne łańcuchowe
istn. króciec jednokołnierzowy
DN800mm - zdemontowany z
likwidowanej ściany i zainstalowany
w nowym miejscu

Poziomy sterowania:
H - poziom sterowania automatycznego z założeniem utrzymania stałego zwierciadła
(H=const) dla ciagłej pracy wszystkich pomp [1p; 2p i 3p]
x - zakładana wartość przekroczenie poziomu zwierciadła (w górę lub w dół) powodująca
dołączenie lub wyłączenie kolejnej pompy, przy regulowanym czasie opóźnienia (t [s]),
H0 - H3 - poziomy sterowania pompami w zależności od zadanych poziomów ścieków:
H0 - zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem.
H1 - poziom włączania się pierwszej pompy,
H2 - poziom włączania się drugiej pompy,
H3 - poziom włączania się trzeciej pompy,
H alarm - alarmowy poziom ścieków
UWAGA:
Wszystkie ostateczne poziomy sterowania wysokości dołączania kolejnych pomp w trybie
automatycznym, wartość przekroczenia „x” oraz wartość czasu opóźnienia „t” zostaną
ustawione na etapie rozruchu instalacji przy udziale Użytkownika. Będzie również istniała
możliwość ich zmiany w trakcie eksploatacji.
Wykonawca winien opracować szczegółowe algorytmy pracy pompowni KDR w ścisłym
porozumieniu z Użytkownikiem.

stal nrdz. 355,6x3,0mm
k-30° [R=1,5D]

stal nrdz.
355,6/219,1x3,0mm

H0

Ø490
króciec kołnierzowy DN800mm
[wyk. stal k.o.] - przyłącze ZE.1

stal nrdz. 355,6x3,0mm

H1

x

Ø140

14,29

50

91,80

x

410

króciec przyłączeniowy
kołnierzowy DN1000mm
[wyk. stal k.o.]

istn. dopływ
K1000

WM

ZZ.3

15

z M.2

94,20

stal nrdz.
355,6x3,0mm

Proj. rurociągi tłoczne DN350mm
- 2x stal nrdz. 355,6x3,0mm

PS.1
PS.2

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KRYM" W WOŁOMINIE
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "GRYCZANA"
RZUT KOMORY ZASUW. SKALA 1:50
KOMORA ZASUW - RZUT

PS-Ł (typ: A2)
[ŁU7-21ogn.]

Z

Z.4

Z

Proj. połączenie kołnierzowe
stal - PE
Proj. otwór wiercony
Ø600mm

Z

Z

ZZ

ZZ

Proj. zasuwa nożowa Z4
miedzykołnierzowa DN500mm
z napedem ręcznym

105

DN400

DN400

DN400

70

Z

Z
ZZ

Proj. rurociąg tłoczny DN500mm
- stal nrdz. 508,0x3,0mm
Proj. króciec rewizyjny DN500mm [stal nrdz.]
wyprowadzony 15cm ponad teren, zakończony
kołnierzem zaślepiającym i ocieplony w górnej strefie
Proj. - stal nrdz.
508,0x3,0mm
kolano 90° R=1,5D

Proj. rurociąg należy podeprzeć
podpora - wykonanie własne,
stal nierdzewna
Proj. kładka do obsługi zasuwy Z.4
- w nawiązaniu do układu
istniejącego pomostu, wyk. stal
nierdzewna

200

200

125

700

750

Proj. przyłącze do komory zasuw z KDR
- rurociąg tłoczny PEHD 500mm [SDR17
PE100]

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KRYM" W WOŁOMINIE
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "GRYCZANA"
ROZBIÓRKI - ZAŁOŻENIA. SKALA 1:50

RZUT KOMORY DOPŁYWOWO-ROZDZIELCZEJ

25

odpływ
K1000

232,5

50

Istniejąca zasuwa wrzecionowa
DN800mm z napędem
elektrycznym - przeznaczona do
demontażu w całości łacznie z
króćcem jednokołnierzowym i
analogicznego montażu w
nowoprojektowanej ścianie

Ø490
27,66

145

50

50

odpływ
K1000

Istn. zastawki kanałowe
1000x1000mm, z napedami
ręcznymi - do demontażu
590

ściany do wyburzenia

232,5

dopływ
K1000

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KRYM" W WOŁOMINIE
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "GRYCZANA"
WENTYLACJA. BIOFILTRACJA. RZUTY. SKALA 1:50
RZUT. POZIOM PRZYKRYCIA.

RZUT. POZIOM KOMÓR.
Istn. dopływ k-DN200mm
rz.dna 93,47

odciąg powietrza do biofiltracji - przestrzeń
komory rozdzielczej nr2
wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅139,7x2,0mm

PS-Ł (typ: A2) [ŁU3-14ogn.]

40

B1

30

odciąg powietrza do biofiltracji - przestrzeń
komory rozdzielczej nr1
wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅139,7x2,0mm
wyposażony w ręczną przepustnicę regulacyjną
miedzykołnierzową DN125mm

wentylacja grawitacyjna /wentylacja nawiewna
2x PVC160mm [strefa górna i dolna komory]
PS-Ł (typ: A2)
[ŁU4-11ogn.]

Proj. otwory wiercone
2x Ø200mm

40°

W1

32°

25°

80°

50

W3

PS-Ł (typ: A2) [ŁU3-14ogn.]

25°

PS-Ł (typ: A2) [ŁU3-14ogn.]

40°

W4
10

7°

40

Proj. otwory wiercone
2x Ø200mm

Proj. otwór wiercony
Ø200mm

PS-Ł (typ: A2)
[ŁU4-11ogn.]

odciąg powietrza do biofiltracji - przestrzeń
komory dopływowej
wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅60,3x2,0mm
wyposażony w ręczną przepustnicę regulacyjną
miedzykołnierzową DN50mm

zestaw szaf zasilających
-wg. proj. elektrycznego
[dokumentacja wykonawcza]

B3
W3

wentylacja grawitacyjna /wentylacja nawiewna
2x PVC160mm [strefa górna i dolna komory]

PS-Ł (typ: A2) [ŁU3-14ogn.]

odciąg powietrza do biofiltracji - przestrzeń
komory rozdzielczej nr2
wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅139,7x2,0mm

W2

W2

40

odciąg powietrza do biofiltracji
- przestrzeń komory dopływowej
wykonanie: stal nierdzewna
rurociąg ∅60,3x2,0mm

W1

wentylacja grawitacyjna
/wentylacja nawiewna
kominek wentylacyjny PVC160mm

odciąg powietrza do biofiltracji - przestrzeń
komory rozdzielczej nr2
wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅139,7x2,0mm
wyposażony w ręczną przepustnicę regulacyjną
miedzykołnierzową DN125mm

30

B2

odciąg powietrza do biofiltracji
/filtracji chemicznej/ - kolektor
główny wykonanie: stal nrdz.
rurociąg ∅219,1x2,0mm mocowany
do stropu na podporach ze stali nrdz.
odciąg powietrza do biofiltracji /filtracji chemicznej/
- kolektor główny wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅219,1x2,0mm
rurociąg wykonać aż do istn. wentylatora wymieniając istniejący
rurociąg spiro

W4

wentylacja grawitacyjna
/wentylacja nawiewna
kominek wentylacyjny PVC160mm

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KRYM" W WOŁOMINIE
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "GRYCZANA"
WENTYLACJA. BIOFILTRACJA. PRZEKROJE. SKALA 1:50

W4
PVC160mm

PVC160mm

W3

odciąg powietrza do biofiltracji - przestrzeń
komory rozdzielczej nr1 lub nr2
wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅139,7x2,0mm
wyposażony w ręczną przepustnicę regulacyjną
miedzykołnierzową DN125mm
60

B1
B2

30

96,65

B3
~70

96,65

PVC160mm

PVC160mm

30
40
290
240

PVC160mm

PVC160mm

240

93,00

93,00

90,10

90,10

Ø490

40

50

PVC160mm
5

96,15

80

96,15

50

96,15

50

96,15

50

96,45

PVC160mm

PVC160mm

odciąg powietrza do biofiltracji - przestrzeń
komory dopływowej
wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅60,3x2,0mm
wyposażony w ręczną przepustnicę regulacyjną
miedzykołnierzową DN50mm

96,45
96,15

50

96,15

W2
PVC160mm

PVC160mm

W1

wentylacja grawitacyjna
/wentylacja nawiewna
2x PVC160mm

50

96,45

120

96,45

wentylacja grawitacyjna
/wentylacja nawiewna
kominek wentylacyjny PVC160mm

PVC160mm

120

wentylacja grawitacyjna
/wentylacja nawiewna
kominek wentylacyjny PVC160mm

W1
W4

PVC160mm

W1
W4

wentylacja grawitacyjna
/wentylacja nawiewna
2x PVC160mm

odciąg powietrza do biofiltracji /filtracji chemicznej/
- kolektor główny wykonanie: stal nrdz. rurociąg ∅219,1x2,0mm
mocowany do stropu na podporach ze stali nrdz.

10

odciąg powietrza do biofiltracji
/filtracji chemicznej/ - kolektor
główny wykonanie: stal nrdz.
rurociąg ∅219,1x2,0mm mocowany
do stropu na podporach ze stali nrdz.

Proj. komora
dopływowa
Ø1400mm z
dnem [wyk. stal nrdz.]

dopasować

KOMORA DOPŁYWOWA Ø1400mm [316L].
PRZEKRÓJ D-D [pionowy]. SKALA 1:25

D-D
C

ożebrowanie stabilizujące - poziome
pł. 60x10mm - pierścień R[wewn]=1400mm
wyk. stal nrdz [304]

110

150

C

ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścienie następne: pł. 60x10mm - 5szt.
wyk. stal nrdz [304]

110

ożebrowanie stabilizujące - poziome
pł. 60x10mm - pierścień R[wewn]=1400mm
wyk. stal nrdz [304]

150

ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścienie następne: pł. 60x10mm - 5szt.
wyk. stal nrdz [304]

150

110

ożebrowanie stabilizujące - poziome
pł. 60x10mm - pierścień R[wewn]=1400mm
wyk. stal nrdz [304]

ożebrowanie stabilizujące - poziome
pł. 60x10mm - pierścień R[wewn]=1400mm
wyk. stal nrdz [304]

arkusze blachy k.o.
3000x1500x3,0mm
110

rura dopływowa
wykonanie: stal k.o.[316L]
Ø1016x4,0mm [dopuszcza się
możliwość wykonania rury
z blachy gr. 4,0mm]

ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścienie następne: pł. 60x10mm - 5szt.
wyk. stal nrdz [304]

Ø140

płaszcz komory dopływowej
wykonanie: stal k.o.[316L]
blacha gr.3,0mm
ożebrowanie stabilizujące - poziome
pł. 60x10mm - pierścień R[wewn]=1400mm
wyk. stal nrdz [304]

27,6

12,16
pieścień mocujący rurę dopływową do
ściany komory KDR
blacha gr. 10,0mm, wykonanie: stal k.o [316L]

30,1

A

dno: Ø160

140

B

Ø81,28
150

Ø101,6

B

ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścień dolny: pł. 60x10mm - 3szt.
wyk. stal nrdz [304]

A
90,10
dno komory dopływowej
wykonanie: stal k.o.[316L]
Øx1600mm, blacha gr.6,0mm

A-A

KOMORA DOPŁYWOWA Ø1400mm [316L].
PRZEKRÓJ A-A [poziomy]. SKALA 1:25

E
A-A

Płaszcz komory dopływowej.
Rozkład arkuszy blachy
wymiar podstawowy 3000x1500x3,0
wykonanie stal k..o. [316L]

otwory do kotwienia do dna komory KDR
płaszcz komory dopływowej
wykonanie: stal k.o.[316L]
blacha gr.3,0mm
dno komory dopływowej
wykonanie: stal k.o.[316L]
Øx1600mm, blacha gr.6,0mm

1

Ø16
0

36°

72
°

130°

300

40

E

°

~140

6

°
115

D
F

6

Ø1

D

36

115
°

Ø140

ożebrowanie stabilizujące pionowe, pierścień dolny:
pł. 60x10mm - 3szt.
wyk. stal nrdz [304]

F

KOMORA DOPŁYWOWA Ø1400mm [316L].
PRZEKRÓJ B-B [poziomy]. SKALA 1:25
B-B

ożebrowanie stabilizujące pionowe, pierścień dolny:
pł. 60x10mm - 3szt.
wyk. stal nrdz [304]

Ø4
90

rura odpływowa z komory dopływowej
DN800mm [812,8x4,0mm] wyk. stal k.o. [316L]
kołnierz luźny DN800mm PN10
z wywijką; wykonanie stal k.o. [316L]

~5
420 55

E

Ø140

Ø16

kotwienie do dna komory KDR

0

81

85

,28

E

°

D

55

101,6

133

°

55

ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścień dolny: pł. 60x10mm - 3szt.
wyk. stal nrdz [304]

D

15,3
komora dopływowa D=1400mm
wykonanie stal k.o. [316L]

85

81

20

,28

85

F
ożebrowanie stabilizujące pionowe, pierścień dolny:
pł. 60x10mm - 3szt.
wyk. stal nrdz [304]

F

rura odpływowa z komory dopływowej
DN800mm [812,8x4,0mm] wyk. stal k.o. [316L]
kołnierz luźny DN800mm PN10
z wywijką; wykonanie stal k.o. [316L]

Istn. dopływ z budynku
administracyjnego
- bez zmian
rz.dna 93,47

C-C

KOMORA DOPŁYWOWA
Ø1400mm [316L].
PRZEKRÓJ C-C [poziomy].
E
SKALA 1:25

ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścienie następne: pł. 60x10mm - 5szt.
wyk. stal nrdz [304]

R76

D

E

Ø140

6

D
ożebrowanie stabilizujące - poziome
pł. 60x10mm - pierścień R[wewn]=1400mm
wyk. stal nrdz [304]

°

R80
dno

125

110°

1

R70

F

F

przyłącze elektrycznego napędu regulacyjny
zasuwy nożowej DN800mm
(dla czytelności rysunku nie pokazano napędu)

elektryczny napęd
regulacyjny zasuwy
nożowej

F-F
96,45

*

*

podstawa systemowa napędu
elektrycznego, z szczelnym
przejściem przez strop
wykonanie: stal nierdzewna

E-E
96,45

~350-355*

*

szczelne przedłużenie
trzpienia zasuwy
DN800mm*
szczelne
przedłużenie
trzpienia zasuwy
DN800mm*

arkusze blachy k.o.
3000x1500x3,0mm
płaszcz komory dopływowej
wykonanie: stal k.o.[316L]
blacha gr.3,0mm
36*

93,15

alarm

610

93,00

H3

UWAGA:
wymiary i oznaczeniem z
zapisem " * " wymagają
weryfikacji zgodnie z
wytycznymi dostawcy
/producenta konkretnie
zakupionego i dostarczonego
materiału [zasuwy]

92,40

H2

zasuwa nożowa
międzykołnierzowa
DN800mm, masa:
ok. 1000kg

91,80

x

635

ożebrowanie
stabilizujące - poziome
pł. 60x10mm - pierścień
R[wewn]=1400mm
wyk. stal nrdz [304]

283,38*

DN 800

PN 10

GG 25

kołnierz luźny DN800
+wywijka 812,8x4,0mm
masa 1 kpl.: ok. 122,0kg

91,60

H1

x

H=const.

rura DN800mm
Ø812,8x4,0mm
stal k.o. [316L]

rura odpływowa z komory
dopływowej
DN800mm [812,8x4,0mm]
wyk. stal k.o. [316L]
81,28

zasuwa nożowa międzykołnierzowa
DN800mm, masa:
rura DN800mm
Ø812,8x4,0mm
stal k.o. [316L]

90,60

28

podpora rurociągu i
zasuwy DN800mm
systemowa lub
wykonanie własne,
lub systemowe
wyk: stal k.o. [316L]

90,10

podpora rurociągu i zasuwy DN800mm
systemowa lub wykonanie własne,
wykonanie: stal k.o. [316L]

,6

40
Ø1

125

125°

Ø81,28

°

°

85

110

52
Ø1

121

ożebrowanie stabilizujące - poziome
pł. 60x10mm - pierścień R[wewn]=1400mm
wyk. stal nrdz [304]

42

ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścień dolny: pł. 60x10mm - 3szt.
wyk. stal k.o [316L]
pierścienie następne: pł. 60x10mm - 5szt.
wyk. stal nrdz [304]

KOMORA DOPŁYWOWA Ø1400mm [316L].
PRZEKROJE E-E i F-F [pionowe]. SKALA 1:25

ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścień dolny: pł. 60x10mm - 3szt.
wyk. stal nrdz [304]
ożebrowanie stabilizujące - pionowe
pierścienie następne: pł. 60x10mm - 5szt.
wyk. stal nrdz [304]
121

01

Ø1

90,38
28

90,38

rz.dna

68,64

H0

KOMORA DOPŁYWOWA Ø1400mm [316L].
PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY DO ŚCIANY KDR.
SKALA 1:25
ściana studni KDR

uszczelka gumowa
gr. 10mmm wyk. własne

133

1

pieścień mocujący gr. 10,0mm,
wykonanie: stal k.o [316L]
~Ø490

koteirnie do ściany studni
M12-A2 - min. 12 kol.
rura dopływowa
wykonanie: stal k.o.[316L]
Ø1016x4,0mm

133
102,59

5

101,6

132

°
30

15°

