
           
97-300 Piotrów Tryb                                        tel/fax. ( 044 ) 647 39 70                    

ul. Słowackiego 9                                                                                      tel. kom.(0) 504 701 279             

NIP 771-261-59-02           tel. kom.(0) 502 201 442                                

                                                                        

    

                                                                                                                                        EGZ. 

 
       

                                                             Piotrków Tryb.  Wrzesień 2008r. 

 
   
  TEMAT:                 Modernizacja hydroforni w Jaksonku  

                              gm. Aleksandrów 
 

 

  STADIUM:                Projekt budowlano-wykonawczy 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY:     Urząd Gminy w Aleksandrowie 

                                          

                                 
 

 

 

Stanowisko Imię i nazwisko 

 

Podpis 

 

Projektant 
 

Henryk Gędek 
 

Asystent proj: Dariusz Gędek  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek sc. 

Stacja Uzdatniania Wody w Jaksonku 2

 

Spis zawartości teczki 

I. Podstawa opracowania ………………………………………………… str. 3 

II. Stan istniejący  ………………………………………………… str. 3 

III. Zakres opracowania ………………………………………………… str. 3 

IV. Urządzenia technologiczne ………………………………………… str. 3÷16 

1. Dane ogólne studni głębinowej ………………………………………… str. 3 

2. Opis systemu ………………………………………………………………… str. 3, 4 

3. Opis technologii ………………………………………………………… str. 4 

4. Ogólne zasady pracy ………………………………………………………… str. 5 

5. Program płukania automatycznego ………………………………………… str. 5 

6. Opis automatyki SUW ………………………………………………… str. 6÷8 

7. Obliczenia technologiczne ………………………………………………… str. 8÷11 

8. Zbiorniki wyrównawcze ………………………………………………… str. 11 

9. Dobór zestawu pompowego ………………………………………………… str. 11÷13 

10. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia ………………………………… str. 13 

11. Uwagi dotyczące ZHA ………………………………………………… str. 13 

12. Studnie chłonne ………………………………………………………… str. 13÷14 

13. Dobór odstojnika popłuczyn ………………………………………………… str. 14 

14. Zrzut wody ze zbiornika popłuczyn ………………………………………… str. 14 

15. Rozwiązanie dostawy wody na czas remontu hydroforni ………………… str. 14, 15 

16. Dezynfekcja wody i wentylacja chlorowni ………………………………… str. 15 

17. Roboty ziemne ………………………………………………………… str. 15 

18. Uwagi końcowe ………………………………………………………… str. 15 

19. Informacja BIOZ ………………………………………………………… str. 15, 16 

Załączniki  

• Wykaz współrzędnych punktów geodezyjnych ………………………… str. 17 

• Opinia sanitarna ………………………………………………………… str. 18, 18a 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ………… str. 19÷26 

• Opinia ZUDP ………………………………………………………………… str. 27 

• Uzgodnienia BHP i PPIS ………………………………………………… str. 28 

Część graficzna 

• Plan syt-wys. z lokalizacją rurociągów i urządzeń ………………………… rys. 1 

• Rzut przyziemia z rozmieszczeniem urządzeń technologicznych ………… rys. 2 

• Schemat technologiczny ………………………………………………… rys. 3 

• Schemat filtra ………………………………………………………………… rys. 4 

• Zestaw hydroforowy ………………………………………………………… rys. 5 

• Profil podłużny instalacji wód popłucznych z filtrów ………………… rys. 6 

• Profil kanalizacji do zrzutu wódy ze zbiorników retencyjnych ………… rys. 7 

• Schemat przepompowni wód popłucznych ………………………………… rys. 8 

• Poziomy w zbiorniku retencyjnym ………………………………………… rys. 9 

• Wylot do rowu ………………………………………………………… rys. 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek sc. 

Stacja Uzdatniania Wody w Jaksonku 3

Część opisowa 
 

I. Podstawa opracowania 
 

Stacja uzdatniania wody opracowana została na podstawie: 

• Umowy z inwestorem z dnia. 16.06.2008r. 

• Mapy d/c projektowych 

• Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B 

• Badań pilotowych z dnia. 25.0.2008r. opracowanych przez „Dynamik Filtr” w Częstochowie 

• Decyzji lokalizacji celu publicznego 

• Norm i literatury fachowej 

 

II. Stan istniejący 
 

W obecnej chwili w m. Jaksonek pracuje hydrofornia, która dostarcza wodę do sieci wodociągowej z 

istniejącej studni głębinowej. Hydrofornia pracuje w układzie jednostopniowym. Woda ze studni 

głębinowej tłoczona jest do sieci wodociągowej poprzez dwa zbiorniki hydroforowe, każdy po 

V=6,3m³. Ponadto hydrofornia wyposażona jest w sanitariat, chlorator, zbiornik bezodpływowy na 

ścieki sanitarne, oraz zbiornik popłuczyn z chlorowni. Woda ze spustu z hydroforów odprowadzana jest 

do istniejącego rowu przydrożnego. Powietrze do hydroforów dostarczane jest przy pomocy sprężarki. 

 

III. Zakres opracowania 
 

Projekt swym opracowaniem obejmuje: 

1. Technologię hydroforni w układzie dwustopniowego pompowania wody w skład, którego 

wchodzi: 

a) Urządzenia technologiczne wg. technologii „EKOIDEA” w Radomiu 

b) Zbiorniki wyrównawcze 

c) Zestaw hydroforowy 

d) Studnie chłonne 

e) Osadnik popłuczyn 

f) Rurociągi uzbrojenia zewnętrznego 

 

IV. Urządzenia technologiczne 
 

1. Dane ogólne studni głębinowej 

• Wydajność studni    - Q = 56,0m³/h 

• Depresja      - s = 1,25m 

• Średnica rury obsadzonej   - 11¾" 

• Głębokość studni    - 100,0m 

• Poziom zwierciadła wody   - 22,0mppt 

• Rozbiór wody     - 39,07m³/h, docelowo 66,0m³/h 

 

2. Opis systemu 
 

Stacja Uzdatniania Wody ma na celu przygotowanie wody na cele bytowo-gospodarcze. 

Ujęcie wody stanowi studnia głębinowa. 

Stacja składa się z urządzeń o wydajności maksymalnej godzinowej 53 m
3
/h. 

Wymaga doprowadzenia wody surowej w ilości 53 m
3
/h – podczas pracy filtrów, doprowadzenia wody 

płucznej w ilości min. 72 m
3
/h, odprowadzenia ścieków popłucznych w ilości ogółem maks. 3 x 18 m

3
 

co kilka dób, doprowadzenia zasilania elektrycznego 230V i 400 V.  

 

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu przeznaczone będą do pracy wewnątrz pomieszczeń 
o temperaturze nie spadającej poniżej 5 

o
C, wyposażonych w odpowiednią wentylację.  
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Stacja pracować ma w pełni automatycznie, nie wymagając stałej obsługi, a jedynie okresowego dozoru 

1 raz na dobę. 
 

3. Opis technologii 
 

Ujmowana woda charakteryzuje się zawartością manganu (poniżej 0,07 mg/l) i żelaza (maks. 0,25 

mg/l). Pozostałe parametry chemiczne pozostają w normie (amoniak <0,1 mg/l).  

Głównym parametrem dyskwalifikującym wodę surową pod względem przydatności do celów 

spożywczych jest ponadnormatywne stężenie żelaza i manganu, oraz barwy i mętności, która 

prawdopodobnie pochodzi od związków żelaza.  

 

Istota odżelaziania wody polega na utlenieniu jonów żelaza Fe 
2+ 

do Fe 
3+

  i usuwaniu wytrąconych 

nierozpuszczalnych związków Fe(OH)3 w procesie sedymentacji i filtracji przez złoże. Procesy 

hydrolizy nieorganicznych związków żelaza, a następnie utlenienie jonów żelaza przebiega łatwiej niż 
hydroliza i utlenienie jonów manganu Mn 

2+ 
do Mn 

4+
.  

O stosowanej metodzie usuwania żelaza z wody decyduje forma jego występowania w wodzie surowej. 

Jeśli żelazo jak to ma miejsce w naszym przypadku występuje jako Fe(HCO3)2, to stosuje się 
najprostszy układ napowietrzanie – sedymentacja -filtracja. 

Proces usuwania manganu polega na utlenieniu jonów Mn 
2+ 

do Mn 
4+

 i wytrąceniu ich w postaci MnO2 

xH2O.Związki manganu dwuwartościowego obecne w wodach podziemnych są bardziej trwałe i nie 

ulegają tak łatwo hydrolizie jak sole żelazawe. Stosowanie powietrza przy pH<9.5 nie zapewni ich 

utlenienia manganu, pozwala jedynie na częściowe odkwaszenie wody i wprowadzenie tlenu 

niezbędnego do przeprowadzenia Mn 
2+

do Mn 
4+

. 

Im odczyn wody bliższy jest pH 9.5 tym łatwiej zachodzi reakcja utleniania. 

Skuteczną metodą odżelaziania i odmanganiania wody jest jej filtracja przez złoże o właściwościach 

katalitycznych, wspomagających reakcję utleniania.  

Zastosowanie tego złoża powoduje, że reakcje utleniania manganu nie muszą już zachodzić przy tak 

wysokim odczynie. 

Także związki żelaza są skutecznie usuwane na tym samym złożu. Wytrącone w złożu związki żelaza i 

manganu są nierozpuszczalne w natlenionej wodzie w zakresie pH spotykanego w wodach naturalnych i 

mogą być z niego usunięte w fazie płukania wstecznego.  

Dobrana technologia oparta będzie na jednostopniowej filtracji. 
 

Praca filtrów odbywa się będzie całkowicie automatycznie w systemie czasowo-objętościowym. 

Szafa sterująca pracą filtrów zbiera impulsy z wodomierza centralnego (zamontowanego na linii wody 

uzdatnionej po stopniu filtracji ) i wysyła sygnał do rozpoczęcia regeneracji do rozdzielni 

pneumatycznej STAGER. 

Rozdzielnia „Stager” kontroluje pracę sytemu zaworów „Aquamatic” w celu uzyskania odpowiedniego 

kierunku przepływu przez filtr podczas cyklu pracy, płukania wstecznego i popłukiwania. 

 

Cykl płukania filtrów odbywa się w kolejności: płukanie powietrzem, płukanie wsteczne (wodą 
uzdatnioną), dopłukiwanie (wodą nieuzdatnioną).  
Ponadto odbywa się wstępne płukane powietrzem o ciśnieniu 0,7-0,8 bar z dmuchawy. Dopływ 

powietrza jest sterowany z szafy sterującej filtrów. 

Odpowiedni układ zaworów zwrotnych zabezpieczy prawidłowy przepływ wody podczas pracy i 

płukania. 

 

Ścieki 
Ścieki powstałe na skutek regeneracji filtrów zawierają zawiesinę składającą się ze związków żelaza i 

manganu.  
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4. Ogólne zasady pracy 

 
Woda surowa napowietrzana jest powietrzem sprężonym i pod ciśnieniem przepuszczana przez złoże 

filtracyjne, na którym zatrzymują się wytrącone zanieczyszczenia. 

Zatrzymane zanieczyszczenia (tj. uwodnione tlenki żelaza i manganu) usuwa się do kanalizacji 

zakładowej przez przeciwprądowe płukanie wodą.  
Sterownik uruchamia mechanizm płuczący o zaprogramowanej porze, po uzdatnieniu określonej ilości 

wody. 

Uwaga! Spadek ciśnienia między wlotem a wylotem filtra (opory złoża) nie może przekraczać 0,6 bar. 

Przy płukaniu filtrów wodą surową natychmiast po zakończeniu cyklu płukania można spodziewać się 
wypływu wody dobrej jakości, przy czym stopniowo będzie się ona jeszcze poprawiać. 
Podczas płukania filtra nie ma możliwości dostarczania przez niego wody uzdatnionej, filtry płukane są 
jeden po drugim, poza okresem największego zapotrzebowania na wodę np. o godz. 1 w nocy. 

Stacja jest płukana w systemie kaskadowym po uzdatnieniu zaprogramowanej ilości wody. 

Jeśli nie nastąpi zaplanowany pobór wody przed upływem 1 dnia sterownik automatycznie uruchomi 

płukanie filtrów.  

Wszelkie zmiany nastaw sterownika wymagają konsultacji z autoryzowanym serwisem. 

Wyliczenie ilości wody w cyklu jest teoretyczne i zależy od jakości wody; może być konieczna zmiana 

ilości wody w cyklu w przypadku zmiany jej składu. 

 

5. Program płukania automatycznego 
 

DEKOMPRESJA (czas trwania - 1 min.) 

Następuje przy użyciu zaworów membranowych wchodzących w skład filtra. Zawór wlotu wody 

surowej A i wylotu wody uzdatnionej B zamykają się. Zawór górny płuczący C otwiera się i zrzuca 

część wody z filtra do kanalizacji. 

 

WZRUSZANIE ZŁOŻA POWIETRZEM (czas trwania - 5 min.) 

Zawór automatyczny E doprowadzający powietrze otwiera się; tłoczy powietrze od dołu złoża w celu 

jego wzruszenia. 

 

PRZERWA (czas trwania - 1 min.) 

Zawór doprowadzający powietrze E zamyka się. Nadmiar powietrza uchodzi przez odpowietrznik 

automatyczny filtra. 

 

PŁUKANIE WSTECZNE ( czas trwania - 10 min.) 

Woda tłoczona jest w kierunku od dołu do góry złoża w celu jego wypłukania. 

Sześć głównych zaworów przełącza się do pozycji operacji płukania wstecznego. Zawory wlotowy 

wody surowej A i wylotowy wody uzdatnionej B są zamknięte. Dolny zawór płukania C i górny zawór 

wylotu do ścieków F otwierają się. Zawór spustowy D jest zamknięty. 

 

PRZERWA (czas trwania - 1 min.) 

Odpływ wody ustaje zanim zawory membranowe nie ustawią się w pozycjach do popłukiwania. 

 

POPŁUKIWANIE WODĄ NIEUZDATNIONĄ (czas trwania - 5 min.) 

Zawór wlotowy A oraz zawór spustowy D otwiera się aby zrzucić wodę przefiltrowaną o gorszej 

jakości. 

 

PRZERWA (czas trwania - 1 min.) 

Zawór spustowy D zamyka się. Odpływ wody ustaje zanim zawory nie ustawią się w pozycjach do 

pracy.  

Zawór wlotowy wody surowej A pozostaje otwarty, wylotowy wody uzdatnionej B otwiera się. Filtr jest 

gotowy do pracy. 
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6. Opis automatyki SUW 

 

Szafa Sterująca Filtrów  
Sterownik programowalny typu Moeller, który jest w niej zainstalowany, wyzwala regenerację filtra o 

zaprogramowanym czasie po zliczeniu zaprogramowanej ilości impulsów generowanych przez 

wodomierz impulsowy (przekazuje sygnał do Stagera).  

 

- Zlicza przepływ wody przez filtry 

- Uruchamia płukanie filtrów 

- Otwiera dopływ powietrza na czas płukania filtrów, 

- Blokuje pracę pompy głębinowej na czas płukania filtrów 

 
Informacje ogólne o urządzeniu STAGER 
 

STAGER wykonuje funkcje rozdzielacza pneumatycznego.  

STAGER jest to rodzaj wielodrogowego obrotowego zaworu wyposażonego w wiele przyłączy, przez 

które przepływa medium sterujące. Może być nim woda lub powietrze, które jest kierowane do 

odpowiednich zaworów membranowych AquaMatic. Zawory te, otwierając się lub zamykając, realizują 
odpowiednie cykle pracy urządzenia.  

 

Programowalny sterownik mikroprocesorowy  
 

Płukanie filtrów wykonywane jest automatycznie przy niewielkich rozbiorach analizowanych przez 

układ sterowania. Płukanie odbywa się cyklicznie w zależności od zliczonej ilości wody lub czasu pracy 

filtrów. Proces płukania uruchamia sterownik PLC. Zaprogramowano w sterowniku PLC, że płukanie 

może odbywać się tylko w godzinach nocnych od godz. 00
10

 do godz. 4
00

. W sterowniku PLC zadawana 

jest liczba godzin pracy filtra.  

Aby układ sterowania automatycznie rozpoczął proces płukania filtra muszą być spełnione następujące 

warunki: 

 1. Musi upłynąć zaprogramowany czas pracy filtra. 

 2. Rozbiór wody przez sieć jest dostatecznie niewielki (przyzwolenie nocne). 

 3. Powietrze w zbiorniku sprężarki znajduje się pod odpowiednim ciśnieniem. 

Niespełnienie któregokolwiek warunku przesuwa płukanie do najbliższego możliwego momentu. 

Istnieje także możliwość ręcznego rozpoczęcia lub anulowania płukania filtra. Odbywa się to po przez 

naciśnięcie odpowiedniego przycisku na sterowniku.  

Kolor lampek na elewacji rozdzielni technologicznej odzwierciedla stan urządzeń. Kolor zielony 

oznacza stan normalnej pracy filtra. Natomiast lampka czerwona informuje obsługę techniczą, że 

odbywa się regeneracja filtra.  

W momencie gdy zostanie anulowana regeneracja (anulowanie ręczne, brak powietrza) to lampka 

czerwona  zacznie migać co oznacza, że stager ustawia się na pozycję do normalnej pracy filtrów. 

 

Zawsze w przypadku wystąpienia alarmu układ sterowania nie zezwala na rozpoczęcie procesu 

płukania. Gdy układ jest w trakcie płukania, następuje wstrzymanie procesu. Po ustąpieniu przyczyny 

alarmu, układ sterowania zainicjuje płukanie w najbliższym czasie w którym spełnione są warunki 

konieczne do rozpoczęcia procesu płukania filtrów.  

W przypadku wystąpienia awarii sterownik sygnalizuje taki stan czerwoną lampką alarmu oraz 

odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Aby skasować tą informację należy usunąć przyczynę 
awarii oraz przycisnąć przycisk P4 umieszczony na elewacji szafy AKPiA.   
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Obsługa sterownika 
Za pomocą przycisków kierunkowych umieszczonych na sterowniku można rozpocząć lub anulować 
regenerację filtra: 

 

 

P1 – uruchom/anuluj regenerację filtra 1.       P2 – uruchom/anuluj regenerację filtra 2. 

  

P4 – kasowanie alarmu. 

 

Rys. 6.1. Przyciski zmiany nastaw sterownika oraz obsługi ręcznej regeneracji filtra. 

 

    
 

Rys. 6.2 Wskazania wyświetlacza w menu głównym. 

W celu dostosowania systemu sterowania do konkretnej stacji uzdatniania wody program sterownika 

umożliwia zmianę nastaw wszystkich czasów i licznika odpowiadającego za zliczanie ilości 

przefiltrowanej wody. 

W przypadku konieczności zmiany nastaw sterownika, np. czasu dopłukiwania T3 należy: 

w menu głównym przedstawionym na rys. 4.2. przycisnąć OK, 

posługując się przyciskami  P2 i P4 ustawić migający kursor na linii PARAMETRY,  

wcisnąć przycisk OK, 

przyciskami P2 i P4 ustawić kursor na odpowiednim parametrze w naszym wypadku T 3, 

następnie po przez wciśnięcie przycisku OK wyświetli się lista dostępnych nastaw danego parametru, 

podświetlić kursorem interesującą nas nastawę i wcisnąć OK a następnie przyciskami P2 i P4 ustawić 
jej nową wartość,  
wcisnąć przycisk OK, dana nastawa zostaje zapamiętana, 

trzykrotnie wciskamy przycisk ESC co powoduje powrót do menu głównego. 

  



Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek sc. 

Stacja Uzdatniania Wody w Jaksonku 8

Sygnalizacja alarmowa 
W przypadku pojawienia się niepożądanych stanów urządzeń (np. brak powietrza) uaktywniona zostaje 

optyczna sygnalizacja lampką alarmu a na sterowniku wyświetlane są komunikaty informujące 

użytkownika o rodzaju awarii. W przypadku gdy nastąpi kilka stanów awaryjnych naraz to wyświetlane 

komunikaty przełączają się sekwencyjnie między sobą. 
 

  

 Rys. 4.3 Komunikaty wyświetlane w stanach awaryjnych. 

 

UWAGA:  

Szczegółowe informacje nt. pozostałych funkcji sterownika znajdują się w dodatkowym opisie 

automatyki szafki sterującej. 

 

7.  Obliczenia technologiczne 
 

Do obliczeń przyjęto  

Żelazo   0,3 mg/l (rzeczywiste stężenie 0,204) 

Mangan  0,1 mg/l (rzeczywiste stężenie 0,67) 

 

 

a) Obliczenie ilości powietrza do napowietrzania 
 

Układ proponowany obejmuje napowietrznie wody powietrzem w ilości   teoretycznej:  

1 litr na każdy gram (żelaza (Fe) + manganu(Mn)) plus dodatkowo 28 litrów na każdy m
3
 wody 

uzdatnianej, 

a więc: 

Q pow = ((0,3 Fe + 0,1 Mn) g/m3 + 28 l) x 53 m3/h =  

= 1505 l/h = 25,1 l/min 

Maksymalny okres cyklu pracy sprężarki – 3-6 min, maksymalna ilość włączeń 4-5 na godzinę . 
Wykorzystana zostanie sprężarka bezolejowa AB25-380-240, ze zbiornikiem powietrza 240 l – prod. 

Airpol. Na tego typu stacjach wykazuje się ona bezawaryjnością i nie wymaga zmiany oleju. 

Jako rezerwową dobrano sprężarkę bezolejową SB-OL 231/24 prod. Gudepol 

Dodatkowo powietrze będzie konieczne do sterowania zaworami automatycznymi. 

 

b) Obliczenie czasu zatrzymania w aeratorze 
 

Teoretyczny czas zatrzymania wynosi ok. 180 sekund, a więc wymagana pojemność aeratora (V a) 

wyniesie: 

 

Va = (180sek/3600) x 53 m3/h = 2,65 m3
 , 

 

dobrano Aerator stojący kaskadowy o pojemności ok. 3600 litrów i średnicy 1600 mm . 

Czas zatrzymania wyniesie wtedy około 4 min. 
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Typ stojący, centralny kaskadowy – EKA-1600-06 

Pojemność -       3600 dm
3
 , 

Wymiary    Średnica   1600 mm, Hpłaszcza 1500mm 

Wysokość       2950-3100 mm 

Ciśnienie robocze    6 bar 

Temperatura     maks. 30 
o
C 

PRZYŁĄCZA 

Wlot      DN 150 (od dołu) 

Wylot      DN 150 (od góry) 

Przyłącze doprowadzające powietrze   DN 20 

Spust       DN 32 

 

Materiał zbiornika ciśnieniowego – stal niskowęglowa pokryta emalią antykorozyjną z atestem PZH – 

wewnątrz i zewnątrz. 

Wyposażony w odpowietrznik automatyczny   

 

c) Obliczenie powierzchni filtracji 
 

Prędkość filtracji ustalono na maks. ok. vf  = 9 m3/h/m2 – co oznacza, że wymagana powierzchnia 

filtracji ( F ) wyniesie: 

 

F = Qmaks / vf = 53 m3/h / 9 m/h = 5,9 m2, 

 

Dobrano 3 filtry typ ODE 1600/M AQUAM o średnicy D=1600 mm po 2,0 m2 powierzchni filtracji. 

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie  

53 / 3 x 2,0 = 8,833 m3/h/m2 

 

Filtr odmanganiający ODE1600/M AQUAM – dane techniczne  
 

Przepływ maks.    17,7 m
3
/h 

Powierzchnia filtracji    2,0 m
2 

Wymiary : 

Średnica zbiornika    1600 mm 

 

WODA PŁUCZĄCA  

Przepływ      72 m
3
/h 

Ciśnienie     2,0 bar 

Zużycie      17 m
3 

 

PRZYŁĄCZA (zawory Aquamatic)  

Wlot      DN 80 

Wylot      DN 80 

Woda płucząca wsteczna wlot  DN 100 

Woda płucząca wsteczna wylot  DN 100 (zawór z regulacją)  
Woda popłuczna wylot   DN 65 

Powietrze płuczące    DN 40 

 

ZŁOŻE FILTRACYJNE  katalityczne – skład dla jednego  filtra D=1600mm : 

 

żwir typ gruby 10 - 20 mm    ok. 213 litrów 

żwir typ średni 5 - 10 mm    ok. 213 litrów 

żwir typ średni 3 - 5 mm    ok. 107 litrów 
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złoże DEFEMAN typ średni    ok. 213 litrów 

złoże DEFEMAN typ drobny             ok. 827 litrów 

 

żwir drobny 0,8-2,0 mm                     ok. 733 litrów 

żwir drobny 1,4 -2,2 mm                    ok. 213 litrów 

 

Materiał zbiornika filtra D=1600 mm – stal węglowa malowana farbami epoksydowymi z atestem PZH    

(wewn.) i (zewnątrz) chlorokauczukowymi                                           

(maks. ciśnienie 6 bar) . 

Przyłącza wlot/wylot - do montażu bocznego  

 

Każdy zbiornik ciśnieniowy jest wyposażony w komplet 6 zaworów automatycznych membranowych 

Aquamatic (wyk. żeliwo) oraz komplet zaworów ręcznych połączonych odpowiednim orurowaniem i 

systemem sterowania pneumatycznego. 

Każdy filtr wyposażony jest w odpowietrznik automatyczny i 2 manometry. 

 

d) Obliczenie przepływu wody do płukania 
 

Przyjęto, że prędkość przepływu wody w filtrze podczas płukania wstecznego musi wynieść minimum 

vpł = 36 m3/h/m2  

Wynika z tego, że przepływ podczas płukania ( Q pł ) wyniesie: 

 

Q pł = vpł x F = 36 m3/h/m2 x 2,0 m2 = 72 m3/h, 

 

Wymagana minimalna ekspansja złoża jest określana na 30%. 

 

e) Obliczenie ilości wody do płukania wstecznego  
 

Przyjęto, że czas płukania wstecznego T pł wyniesie ok. 12 min.  

Ilość wody zużyta do płukania wstecznego V pł jednego filtra wyniesie więc: 

 

V pł = T pł x Q pł / 60 = 12 x 72 / 60 = 14,4 m3, 

 

Woda będzie zuzywana ponadto do popłukiwania w ilości około 4-5 m
3
 

 

f) Obliczenie przepływu powietrza do płukania 
 

Przyjęto, że prędkość przepływu powietrza w filtrze podczas płukania wstecznego musi wynieść 
minimum v pow pł = 65 Nm3/h/m2  

Wynika z tego, że przepływ powietrza podczas płukania ( Q pow pł ) wyniesie: 

 

Q pow pł = v pow pł  x F = 65 Nm3/h/m2 x 2,0 m2 = 130 Nm3/h  

(Przy ciśnieniu wymaganym na poziomie ok. 0,7 bar) 

Do wzruszania złoża wykorzystane zostanie powietrze z dmuchawy ESKO typ HB15, 7,5kW. 

 

g) Obliczenie ilości wody dla cyklu filtracji 
 

Objętość wody w cyklu filtracji Vf (dla jednego filtra) jest uzależniona od koncentracji zawiesin w 

wodzie dopływającej do złoża Z, oraz od chłonności złoża A, ustalamy go z wzoru: 

 

Vf = A x F / Z, 
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Gdzie Z wynosi: 

Z = 1,91 x (Fe+Mg) = 1,95 (0,3 + 0,1) = 0,77 g/m3 

A – optymalna dopuszczalna ilość zawiesin, które mogą być zatrzymane na złożu w cyklu filtracji 

wynosi ok. 1100 g/m2 

F – powierzchnia filtra, m2 

Vf = 1100 g/m2  x 2,0 m2 /0,77 g/m3 = ok. 2850 m3 

(dla jednego filtra)  

Dla trzech filtrów po odjęciu zapasu na następną dobę pojemność wyniesie około  

70% (3 x 2850 ) = ok. 6000 m
3
 

Dla zużycia na dobę rzędu – 850 m3/d częstotliwość płukania wyniesie 7 dni.  

Jednak płukanie powinno być nie rzadziej niż co 5-6 dni.  

 

8. Zbiorniki wyrównawcze 
 

Zadaniem zbiorników wyrównawczych jest gromadzenie wody przy małych rozbiorach sieciowych oraz 

dostarczanie wody do sieci wodociągowej w ilościach projektowanych tj. 66,0m³/h – docelowo. 

Niedobór wody w godzinach rozbioru max. wynosi 10,0m³/h. Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody 

projektuję zbiornik wyrównawczy Vc=58,0m³ - szt. 1. Drugi zbiornik o takiej samej objętości projektuję 
jako zbiornik rezerwowy d/c p.poż. 
 

8.1 Dane techniczne zbiornika – R-1.0 
 

• Ilość zbiorników        - szt. 2 

• Konstrukcja stalowa w kształcie walca stalowego – wykonanie A   

• Typ zbiornika ZRP1 

• Pojemność wodna        -  m³ 58,0 

• Średnica nominalna        - mm 4800 

• Średnica zewnętrzna z izolacją      - mm 5040 

• Wysokość całkowita        - mm 4200 

• Wysokość przelewu (h1)       - mm 3000 

• Wysokość tłoczenia (h2)       - mm 3100 

• Wysokość płaszcza (h3)       - mm 3200 

• Masa zbiornika bez izolacji       - kg 5000 

• Masa zbiornika z izolacją       - kg 5300 

Zbiornik dobrany został z katalogu „Kotlorembud”sj. Karta katal. R-1.0 Bydgoszcz ul. Główna 13 

Zbiorniki połączone są równolegle, co zapewnia napełnianie i opróżnianie ich podczas pracy: 

W jednym zbiorniku wyodrębnione zostały następujące poziomy, które sygnalizowane będą podczas 

pracy: 

• Napełnianie zbiorników – sygnalizacja pracy pompy głębinowej 

• Przelew – sygnalizacja o osiągnięciu poz. przelewowego 

• Poziom max. – sygnalizacja o osiągnięciu poziomu max. 

• Poziom max. – poziom przy którym wyłącza się pompa 

• Poziom min. – poziom przy którym załącza się pompa głębinowa 

• Poziom wyłączania zestawu – poziom zabezpieczający przed suchobiegiem. 

 

9. Dobór zestawu pompowego – pompowanie II stopnia 
 

9.1 Dane ogólne 
 

Zapotrzebowanie wody zgodnie z programem dostarczonym przez U.G. w Aleksandrowie wynosi: 

• Qśred. dob. = 420,75m³/d  – docelowo  611,96m³/d 

• Qmax. Dob. = 547,78m³/d - docelowo  816,10m³/d 

• Qmax.h = 39,07m³/h  - docelowo  66,33m³/h 
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Wymagane ciśnienie na wyjściu wody ze stacji wodociągowej do sieci Pmax = 40,0mH2O 

 

9.2 Dobór zestawu 
 

Dla powyższych wartości dobieram z katalogu „HYDROVACUM” w Grudziądzu ul. Droga Jeziorna 8, 

86-303 Grudziądz zestaw hydroforowy ZHA.6.A3.3.1301.4 składający się z 3 agregatów OPA.6.A3. Są 
to pionowe pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym. 

• Moc zainstalowana  3 x 7,5kW 

• Moc pobrana max. 2 x 5,8kW 

Konstrukcja nośna zestawu ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego 

funkcjonowania zestawu. 

Kolektory wykonane są z rur stalowych ocynkowanych ø150mm o połączeniach kołnierzowych. 

Kolektory wyposażone są w kompensatory drgań, co ułatwia łączenie kolektorów z rurociągami oraz 

zabezpieczają przed przenoszeniem drgań. Wymiary zestawu w rzucie: L=1465mm, B=1295mm. 

 

9.3 Sterowanie nadążne 
 

W proponowanej opcji przyjęto sterowanie pomp realizowane za pośrednictwem kroczącego 

(przełączalnego) przemiennika częstotliwości. Jednostka zarządzająca jest mikroprocesor-rowy 

regulator RP-23, będzie on realizował następujące funkcje: 

- utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru, 

- zabezpieczenie przed sucho biegiem, 

- rozruch każdej pompy odbywa się za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, 

- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów, 

- uruchamianie agregatu przeciwpożarowego możliwości jednoczesnym zatrzymaniem pomp 

socjalnobytowych, 

- istnieje możliwość sterowania ręcznego, 

- układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp...), 

Wyprowadzenie płyty głównej RP-23 na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w 

trakcie pracy zestawu. 

 

9.4 Szafa sterownicza 
 

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 (w proponowanym rozwiązaniu) znajduje się poza zestawem 

i me być umieszczona na ścianie obiektu lub w centrali sterowniczej. Szafa wyposażona jest w 

wyłącznik 

główny umieszczony w ścianie bocznej. Za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia 

po stronie ssawnej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o 

trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy 

i płyty głównej regulatora. 

 

9.5 Manometry 
 
Ciśnieniomierz (w wersji wstrzasoodpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 

2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Manometr typu: CW.2.05 / 100 / R / 2,5 / 0÷1 MPa / bez 

wyposażenia / gliceryna / M20 x 1,5 (prod. KFM Włocławek). 

 

9.6 Przetwornik ciśnienia 
 

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia typu MBS 1250 na kolektorze 

tłocznym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i odporność na 

uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia 

dobra stabilność i niezawodność w trakcie eksploatacji. 
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9.7 Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
 

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano układ CSU 

 

9.8 Zabezpieczenia zanikowe 
 

Zespół pompowy jest zabezpieczony przed: 

- zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetria, 

- nadmiernym wzrostem napięcia zasilania (10%), 

- zwarciem doziemnym 

- przeciążeniem silnika, 
 Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powróci do 

normalnego stanu pracy. 
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniają wymagania obowiązujących przepisów – w tym 

zakresie 

– producenta jak i Polskich Norm. 

 

 

10. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia 
 

Zestaw hydroforowy zabezpieczony jest poprzez: 

- przetwornik ciśnienia, który po przekroczeniu ciśnienia zadanego wyłącza zestaw 

- presostat KPI-3 – dodatkowe urządzenie zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia zadanego  

Zestaw hydroforowy pracował będzie na ciśnieniu – 41,0mH2O.  

Presostat ustawić na ciśnienie Pmax = 44,0mH2O. 

 

11. Uwagi dotyczące ZHA 
 

- miejsce zainstalowania ZHA powinno spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, 

- temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach +5°C ÷ +40°C, 

- pomieszczenie powinno posiadać instalacje wentylacyjna umożliwiająca jednokrotna wymianę 
powietrza w ciągu godziny i o wymiarach umożliwiających swobodny dostęp do jego poszczególnych 

elementów. 

 

12 Studnie chłonne 
 

12.1 Cel zastosowania studni chłonnych 
 

Teren, na którym zlokalizowana jest hydrofornia nie posiada naturalnego odbiornika wody powstałej z 

opróżniania zbiornika retencyjnego w ilości V=50,0m³. Istniejący rów przydrożny nie jest w stanie 

przyjąć takiej ilości wody, gdyż koniec rowu stanowią łąki, które przy zżucie 50,0m³ zostałyby 

podtopione. 

 

12.2 Dobór studni chłonnych 
 

Z danych zawartych w projekcie badań geologicznych dla ujęcia wody podziemnej w m. Jaksonek z 

roku 1992 wynika, że na działce w miejscu studni, na której zlokalizowana jest hydrofornia do 

głębokości 5,0mb występuje piasek, a na głębokości ~4,0mppt może wystąpić woda gruntowa. 

Dla gromadzenia wody przyjmuje 3 sztuki studni chłonnych ø2000mm firmy „Ekol-Unicon” w Łodzi z 

betonu B45 o wysokości H=3000mm. 
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Studnie zostały zlokalizowane szeregowo wzdłuż ogrodzenia w odległości 5,5m oraz połączone między 

sobą rurą perforowaną ø110mm. Studnie należy pozostawić na warstwie ubitego tłucznia kamiennego – 

gr. warstwy 50cm o promieniu 3,3m. Studnie do wysokości 70cm wypełnić kolejno: 

- tłuczeń kamienny gruby  – 25cm 

- tłuczeń kamienny średni  – 25cm 

- żwir gruboziarnisty  - 20cm 

Tak skonstruowane studnie zdolne są zatrzymać wodę ze zbiornika w ilości.Wpisz tutaj równanie. 

3
22

09,2938,0)5,0
4

)3,3(14,3
5,2

4

)2(14,3
( mxxx

x
x

x
V =+=   

Pozostały nadmiar wody przy opróżnianiu zbiornika retencyjnego częściowo wchłonięty zostanie przez 

podłoże piaskowe, a częściowo odprowadzony zostanie przelewem ø110mm do rowu. 

 

13. Dobór odstojnika popłuczyn 
 

Zgodnie z obliczeniami technologicznymi pkt. 5. d, ilość popłuczyn dla jednego filtra wynosi 19,4m³. 

Przyjmuję zbiornik popłuczyn z prefabrykowanych kręgów betonowych ø2000mm z betonu B45 firmy 

„Ekol-Unicon” w Łodzi. 

Powierzchnia kręgu 
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===  - przyjmuję 1,1m 

Głębokość od terenu do dna rury napływowej  1,1m 

Głębokość warstwy osadu    0,3m 

Wysokość całkowita zbiornika   2,5m 

Zbiornik posadowić na wypoziomowanej płycie beton. B15 grubości 20cm. 

 

14. Zrzut wody ze zbiornika popłuczyn 
 

Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego zrzutu wód popłucznych, projektuję studnię ø1200mm z 

betonu B45, której zagłębienie dna jest 0,3m poniżej rury napływowej z osadnika. Studnię wyposażyć w 

pompy zatapialne szt. 2. Wg. katal. „Meprozet” w Brzegu dobieram pompy 32PZM0,37/WT-4JV/W o 

mocy 0,35kW. Pompa ta przy wys. podnoszenia 3,0mH2O posiada wydajność 14,0m³/h (3,9dm³/s) co 

daje czas pompowania t = 1,43 godziny. Wydajność taka pozwala na zrzut wody do rowu przydrożnego. 

Gromadzony się osad na dnie zbiorników należy okresowo wypompowywać wozami asenizacyjnymi i 

odwozić do oczyszczalni ścieków. 

 

15. Rozwiązanie dostawy wody na czas remontu hydroforni 
 

Podczas wykonywania prac montażowo-modernizacyjnych hydrofornia będzie wyłączona z 

eksploatacji, a tym samym nie będzie dostarczać wody pitnej do sieci wodociągowej. W tej sytuacji 

przed rozpoczęciem prac remontowo-montażowych należy: 

a) Wyłączyć 1 hydrofor i przenieść go na zewnątrz montując go na stopach fundamentowych 

0,3x0,3m i h=1,3m (zagłębienie 1,0mppt) 

b) W tym czasie hydrofornia pracuje na 1 hydroforze, a wyniesiony hydrofor na zewnątrz 

podłączyć do sieci wodociągowej. 
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c) Z tymczasowej instalacji i hydroforu znajdującego się na zewnątrz wykonać badanie wody przez 

„Sanepid”. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z badania wody hydrofor zewnętrzny włączyć do 

sieci wodociągowej. 

d) Prace powyższe pozwolą na dostarczanie wody do sieci na czas budowy oraz demontaż instalacji 

w hydroforni pod kątem prac remontowo-modernizacyjnych. 

 

16. Dezynfekcja wody i wentylacja chlorowni 

 
W razie potrzeby do dezynfekcji wody projektuję zestaw dozujący składający się z: pompy dozującej 

typ DME 12 –6 A-PP/E/C-F-111F o parametrach Qmax=12,0dm³/h, Pmax = 6,0bar, przewodu 

ssawnego z koszem, sondy suchobiegu, zaworu dozującego DN8, zbiornika V=200dm³ z mieszadłem. 

Podchloryn dostarczany będzie do rurociągu zasilającego zbiorniki retencyjne. Praca chloratora 

zsynchronizowano z pracą pompy głębinowej. W razie konieczności dezynfekcji, każdorazowo należy 

ustalać ilość chloru, jaką należy wprowadzić do wody pitnej. 

Wentylacja chlorowni 

W pomieszczeniu chlorowni należy zamontować 2 kratki 150x150mm. Jedną kratkę zlokalizować pod 

stropem pomieszczenia, drugą kratkę nad posadzką. Na kanale, z którego kratka zamontowana jest nad 

posadzką należy zamontować wentylator dachowy o wydajności 200,0m³/h. Włączenie wentylatora 

automatycznie z chwilą otwarcia drzwi do pomieszczenia. Wyłączanie wentylatora po opuszczeniu 

pomieszczenia i zamknięciu drzwi.  

 

17.    Roboty ziemne 
 

Wykopy wykonywać ręcznie i koparkami jako wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian 

wykopów wypraskami stalowymi Ks-3. urobek z wykopu do wywózki w miejsce wskazane przez 

inwestora na odległość do 2,0km. Nadmiar ziemi z wykopów wywozić w miejsce składowania 

wskazane przez inwestora na odległość do 5,0km. Wykopy oznakować zapewniając widoczność 
oznakowań w dzień i w nocy. Zasypkę wykonać gruntem spełniającym normę PN-B-11113:1996r. - 

piaskiem grubo-, średnio- i drobnoziarnistym lub żwirem i pospółką. 
Rurociąg zasypywać co 20cm z ubijaniem gruntu wibromłotem ręcznym. Wskaźnik zagęszczenia min 

0.98 Proctora. Podczas robót ziemnych należy przestrzegać PN-B-10736:1999 oraz przestrzegać 
przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 

1.10.1993r., w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci wodociągowych 

(Dz.U.Nr.96 z dn. 15.10.1993r.)  

 

18. Uwagi końcowe 
 

• na wszystkie materiały przeznaczone do wykonania instalacji wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć atesty PZH oraz deklarację zgodności 

• montaż rurociągów zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom. II –Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz instrukcją producenta 

• zmiany w trakcie wykonawstwa – wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z projektantem  

• należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach  

• należy przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w opiniach  

• w przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapę, należy przerwać roboty i 

zawiadomić Inwestora. 

 

19. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

 Nie występują żadne rodzaje robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce 

prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi - wg. §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz.U.03.120.1126). 
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 Prace prowadzone będą pod nadzorem z zachowaniem PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z 

warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przy wykonywaniu sieci 

wodociągowych.  

 Szczegółowy zakres robot budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji: 

 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią : 
 b)  roboty wykonywane przy użyciu koparek 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 

ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu), potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami 

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, posiadający uprawnienia 

budowlane stosownie do zakresu obowiązków. 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 oświadczam, że niniejszy projekt budowlany wykonany został zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

   Projektował: Henryk Gędek  Asystent projektanta: Dariusz Gędek 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 

UZBROJENIE ZEWNĘTRZNE 
   
 

MODERNIZACJA HYDROFORNI W JAKSONKU 
 X Y 

Wodociągi 
W1 5546714.7083 4559208.2531 
W2 5546716.4452 4559218.1038 
W3 5546728.2700 4559216.1002 
W4 5546732.8643 4559215.3280 
W5 5546740.7205 4559214.0075 
W6 5546716.8075 4559208.8980 
W7 5546718.6462 4559219.2780 
W8 5546731.6487 4559217.0555 
W9 5546739.5014 4559215.7132 
W10 5546727.6051 4559211.8796 
W11 5546735.2189 4559210.3711 
W12 5546732.9610 4559194.8997 

W11a 
tymczas 

5546733.1646 4559196.3200 

Zbiornik I 5546742.1999 4559228.0636 
Zbiornik II 5546734.2763 4559229.1698 

Kanalizacja 
S1 5546741.7474 4559225.0778 
S2 5546733.8804 4559226.4264 
S3 5546725.9858 4559227.7210 
S4 5546726.2987 4559233.2424 
S5 5546715.9002 4559234.6985 
S6 5546705.4838 4559236.0211 
S7 5546702.0333 4559236.6078 
S8 5546695.7687 4559205.8260 
T1 5546696.9194 4559204.9755 
R 5546695.5134 4559197.0331 
4 5546697.2574 4559206.8517 

3”’ 5546701.3118 4559206.1510 
3” 5546704.2679 4559205.6431 
3’ 5546707.2272 4559205.1573 
3 5546707.7565 4559208.1061 
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