USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
ADRES SŁUŻBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
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INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ PŁYTĘ BOISKA SPORTOWEGO
Inwestor:

GMINA WALCE,
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

Lokalizacja:

47-344 WALCE, UL. OPOLSKA
działka nr 222,223,230 k.m. 2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504_2
OBRĘB: WALCE -0008

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowi:
✓ zlecenie Inwestora,
✓ wizja w terenie,
✓ aktualne podkłady geodezyjne –mapa do celów projektowych skala
1:500,
✓ Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Walce
✓ Katalogi urządzeń,
✓ Wykaz norm

2. Instalaja nawadniania płyty boiska
2.1. Opis systemu
W
celu
zapewnienia
dostatecznego
nawodnienia
płyty
przebudowywanego boiska zaprojektowano rurowy system nawadniający złożony
z 24 zraszaczy wynurzalnych zabudowanych pod murawą boiska, przy użyciu np.
systemu Rain Bird. Zraszacze zostały zlokalizowane zarówno w płycie boiska (8
zraszaczy) oraz wzdłuż boków płyty boiska (16 zraszaczy). Nawadnianie boiska
zaprojektowano w systemie rotacyjnym, który powoduje, że emitowany strumień
wody składa się z kropli o większych wymiarach, przez co:
- jest mniej podatny na działanie wiatru oraz parowanie
- cechuje się wysoką równomiernością rozkładu opadu oraz dokładniejszym
nawadnianiem obszaru zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie zraszacza.
Zastosowano sektorowe oraz pełno obrotowe zraszacze nawadniające
o zasięgu 16,90 – 17,20 m (np. firmy Rain Bird, seria Falcon 6504). Zraszacze
sektorowe (16 sztuk, rozmieszczenie wg części rysunkowej) zaprojektowano
wzdłuż linii boiska, zakres pracy zraszaczy wynosi 90° lub 180°. Zraszacze pełno
obrotowe zostały umieszczone w płycie boiska (8 zraszaczy, rozmieszczenie wg
części rysunkowej), zakres pracy zraszaczy 360°.
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2.2. Źródło zasilania
Źródłem zasilania w wodę będzie sieć miejska, do której włączenie należy
wykonać poprzez zabudowę trójnika. Warunki prawidłowej pracy zraszaczy:
-wydajność 13,48m3/h,
- ciśnienie na dyszy zraszającej 4,5 – 5,5 bar.
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zaprojektowano zestaw
hydroforowy podnoszący ciśnienie (w projekcie wykorzystano zestaw marki Wilo
Comfort Vario typ COR-1 MHIE 1602-GE. Można zastosować zestaw innej marki
o podobnych parametrach). Parametry pracy projektowanego systemu
podnoszącego ciśnienie:
• Max. Temperatura przetłaczanej cieczy: 50 [°C]
• Max. Temperatura otoczenia:
40 [°C]
• Max. Ciśnienie robocze: pmax
16 [bar]
• Ciśnienie na dopływie: pmax
6 [bar]
• Znamionowe średnice przyłącza rurowego po stronie ssącej RPS: Rp2”
• Nominalne średnice przyłącza gwintowanego po stronie tłoczonej RPD:
Rp 1 ½ ‘’

Rys. 1 Charakterystyka pracy zestawu hydroforowego
Zestaw hydroforowy należy umieścić w ogrzewanym pomieszczeniu, w
którym należy zapewnić temperaturę minimalną Tmin=5°C. W celu zapewnienia
prawidłowej pracy zestawu hydroforowego należy zamontować w
projektowanym budynku szatni grzejnik elektryczny.

2.3. Sieć dystrybucyjna
Woda zasilająca projektowany system zraszaczy doprowadzona będzie siecią
podziemnych rurociągów polietylenowych wysokiej gęstości HDPE PN10
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(zastosowano rury o średnicach DN63, DN50, DN40, sposób prowadzenia
przewodów wg części rysunkowej). Rury układać na podsypce z piasku o
grubości 10-15 cm z zasypką 10-15 cm nad górnym poziomem rury.
Zaprojektowano sieć biegnącą wzdłuż płyty boiska oraz przewody umieszczone
w płycie boiska. Wszystkie połączenia należy wykonać złączkami na zacisk.
Zastosowane kształtki powinny spełniać wymogi szeregu ciśnieniowego PN10.
Rurociągi należy układać na głębokości 60-70 cm poniżej powierzchni terenu ze
spadkiem 0,2% w kierunku projektowanych odgałęzień. Schemat przekroju
wykopu:

W miejscu każdego odgałęzienia (w najbliższym punkcie) należy zamontować
zawór spustowy umożliwiający grawitacyjne odwodnienie sieci. Zaprojektowano
automatyczny zawór odwadniający (24 sztuk) np. typu 16A-FDV ½ ‘’ firmy Rain
Bird). Parametry zaworu odwadniającego:
• Średnie ciśnienie otwierające w przypadku montażu pionowego: 0,2 atm.
• Średnie ciśnienie zamykające w przypadku montażu pionowego: 0,4 atm.

2.4. Charakterystyka zraszaczy
Zaprojektowano układ składający się z 24 zraszaczy wynurzalnych (np. firmy
Rain Bird) z głowicą ze stali nierdzewnej, przeznaczone do stosowania na
obiektach sportowych. Wysokość wynurzenia głowice – 10,2 cm. W projekcie
zastosowano następujące rodzaje zraszaczy (w przypadku innych firm,
zraszacze powinny charakteryzować się przybliżonymi parametrami):
• Falcon 6504 FC SS dysza nr 14; zasięg R=17,2 m – 8 sztuk – zraszacze
pełno obrotowe, przepływ Q=2,68 m3/h, wymagane ciśnienie p=3,0 bar,
zakres pracy 360°.
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Falcon 6504 PC SS dysza nr 14; zasięg R=17,2 m – 4 sztuk – zraszacze
sektorowe, przepływ Q=1,34 m3/h, wymagane ciśnienie p=3,0 bar, zakres
pracy 180°.
Falcon 6504 PC SS dysza nr 08; zasięg R=14,9 m – 8 sztuk – zraszacze
sektorowe, przepływ Q=0,75m3/h, wymagane ciśnienie p=2,5 bar, zakres
pracy 180°.
Falcon 6504 PC SS dysza nr 08; zasięg R=14,9 m – 4 sztuk – zraszacze
sektorowe, przepływ Q=0,375m3/h, wymagane ciśnienie p=2,5 bar,
zakres pracy 90°.

Charakterystyka zraszaczy:
• Podłączenie: 1”
• Średnica zewnętrzna: 7,9 cm
• Wysokość obudowy: 21,6 cm
• Wysokość wynurzenia: 10,2 cm
• Średnica części wynurzalnej: 5,1 cm
• Część wynurzalna ze stali nierdzewnej
• Stały sektor zraszania 360 stopni
• Możliwość redukcji zasięgu o max. 25%
• Wbudowany zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody przy
różnicy poziomów terenu do 3,1 m)
• Zraszacz bez dyszy – dyszę należy zamówić osobno, bezpłatnie)
• Dysze wykonane w technologii Rain Curtain zwiększającej
równomierność nawadniania
• Trajektoria : 25 stopni
• Ciśnienie robocze: od 1,50 do 2,68 m3/h
• Promień 14,9 i 17,2 m
Proces nawadniania został zaprojektowany z podziałem na dwa układy:
• Układ I skład: 4 zraszacze Falcon 6504 (14) FC SS 360° + 4 zraszacze
Falcon 6504 (08) PC SS 180° + 2 zraszacze Falcon 6504 (08) PC SS
180° + 2 zraszacze Falcon 6504 PC SS (08) 90°.
• Układ II skład: 4 zraszacze Falcon 6504 (14) FC SS 360° + 4 zraszacze
Falcon 6504 (08) PC SS 180° + 2 zraszacze Falcon 6504 (08) PC SS
180° + 2 zraszacze Falcon 6504 PC SS (08) 90°.
•

2.5. Sterowanie systemem
W celu prawidłowej pracy systemu zaprojektowano układ sterujący,
wyposażony w sterownik wybranj firmy (np. Rain Bird typ ESP-ME) podłączony
bezpośrednio z każdym z zaworów elektromagnetycznych 100-JTVF oraz
czujnikiem deszczu RSD-BEX. Sterownik powinien być wyposażony do obsługi 4
sekcji. Ponieważ w projektowanym układzie występuje 10 sekcji, w celu
sterowania wszystkimi sekcjami sterownik należy wyposażyć w moduł
rozszerzający 6-cio sekcyjny. Sterownik w odpowiedniej kolejności będzie
uruchamiał elektrozawory zraszaczy.
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Charakterystyka sterownika:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

4 sekcyjny z możliwością rozszerzenia do 22 sekcji za pomocą opcjonalnych
modułów
Liczba programów: 4
Liczba startów: 6 na program co daje 24 starty na dobę
Programowanie harmonogramów:
o
Wybrane dni tygodnia
o
Dni parzyste
o
Dni nieparzyste +/- 31st
Nawadnianie cykliczne
Wyłączenie nawadniania w wybranym dniu
Regulacja czasu pracy: od 1 minuty do 6 godzin na sekcję
Czas opóźnienia pomiędzy sekcjami: od 1 sekundy do 9 godzin
Korekta sezonowa: od 5% do 200%
Maksymalna temperatura środowiska pracy: 65°C
Wymagane zasilanie: 230VAC – 50Hz Wyjście: 25,5 VAC 1A
Obwód zaworu głównego lub pompy głównej
Maksymalne obciążenie podczas rozruchu cewki: 11 VA
Maksymalne obciążenie podczas pracy cewki: 5 VA
Nie jest wymagane zapasowe źródło zasilania. Pamięć nieulotna
przechowuje programy w sposób ciągły, a bateria litowa o trwałości 10 lat
umożliwia podtrzymanie godziny i daty sterownika podczas przerw w zasilaniu
Wbudowany transformator 230/24V AC
Wymiary: szerokość 27,2 cm, wysokość 19,5 cm, głębokość 11,2 cm
Układ sterujący podłączony jest bezpośrednio z każdym z projektowanych
zaworów elektromagnetycznych za pomocą kabli sterujących (24V). Kable
sterujące należy prowadzić wzdłuż rurociągu zasilającego. Zawór
elektromagnetyczny służy do regulacji objętości przepływającej wody.
Charakterystyka zaworu elektromagnetycznego 100-JTVF 1”:
• Zawór z pokrywą gwintowaną, odkręcaną ręcznie bez użycia narzędzi
• Gwint wewnętrzny 1” na wlocie i wylocie z mechanizmem kontroli przepływu
• Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200-mikronowym filtrem wody na
wejściu i sprężyną ze stali nierdzewnej
• Filtr cewki magnetycznej
• Otwór gwintowany ww pokrywie do ręcznego oczyszczania zaworu z
zanieczyszczeń podczas instalacji i uruchamiania systemu (zamknięty na
śrubę)
• Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni
• Cewka 24 V AV
• Przyłącza: gwint wewnętrzny 1”
• Przepływ: 0,23- 6,8 m3/h (dla przepływów poniżej 0,75 m3/h należy
zastosować dodatkowo filtr na dopływie)
• Ciśnienie 1,0-10,3 bar
• Dopuszczalna temperatura wody: 43 stopnie C
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• Prąd rozruchowy: 0,30 A (7,2VA)
• Prąd podtrzymania: 0,19 A (4,6VA)
• Wymiary: wysokość – 12,7 cm, długość – 10,2 cm, szerokość – 7,90 cm.
Układ sterujący systemem nawadniania należy podłączyć do czujnika
deszczu. W projekcie przyjęto czujnik opadu deszczy firmy Rain Bird typ RSDBEX. Czujnik powinien być umieszczony w miejscu, gdzie część sensorowa
będzie wystawiona na bezpośredni opad deszczu. Z uwagi na konieczność
położenia w pobliżu sterownika projektowany czujnik deszczu należy
zamontować na rynnie budynku szatni. W chwili wystąpienia naturalnych
opadów zamontowany czujnik deszczu będzie powodował automatyczne
wyłączenie instalacji.

2.6. Przyłącz wodociągowy
Przyłącz wodociągowy zasilać będzie w wodę projektowany budynek
szatni, instalację nawadniającą płytę boiska oraz hydranty ogrodowe.
Projektowane przyłącze zasilane będzie z sieci wodociągowej Ø110 znajdującej
się na terenie budowy. Wyłączenie należy wykonać poprzez montaż trójnika
żeliwnego Ø110/90, zasuwy ziemnej DN80 oraz obudowy do zasuwy. Przyłącze
zaprojektowano z rur PE100, SDR17, Ø90x8,2 ułożonych na podsypce
piaskowej 10 cm oraz obsypce piaskowej 10 cm na głębokości 1,50 m poniżej
poziomu terenu. Wzdłuż przyłącza wodociągowego ułożyć należy znacznikowy
drut miedziany o przekroju min. 1,5mm2.
Projektowany wodomierz JS-65 należy zamontować w betonowej
studni wodomierzowej 1500mm, wyposażonej w dwie zasuwy DN80. Wysokość
montażu 04 – 1,0 m nad dnem studni. Liczydło powinno być w takiej pozycji aby
nie był utrudniony odczyt. Wodomierz zabezpieczyć przed zamarzaniem.
Wodomierz należy wbudować w taki sposób, aby istniała możliwość prostego i
szybkiego demontażu i montażu w warunkach eksploatacji. Za wodomierzem
należy zainstalować zawór antyskażeniowy oraz zawór spustowy umożliwiający
spuszczenie wody z instalacji. Przyjęto zawór antyskażeniowy EA DN80 oraz
zawór spustowy DN80. Przejście pod ławą budynku wykonać należy w
ochronnej rurze stalowej. Dla sprawdzenia rur i szczelności złącz w rurociągu
należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną. Próbę hydrauliczną
należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej.
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia
ewentualnych przecieków. Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte w
normie PN/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”
Autor:
……………………………….
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