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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

1. Umowy z inwestorem.
2. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2008/CP z dnia 03.06.2008r.
3. Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  Os.-

7614/4-1/2009 z dnia 26.08.2009r.
4. Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000.
5. Obowiązujących przepisów polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania projektowego jest  budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  rozdzielczej  mającej  na
celu  odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  z  terenu  istniejącej  i  planowanej  zabudowy  w
miejscowościach Wycinki w gminie Osiek. 
Przedstawione rozwiązania zawarte w opracowaniu obejmują m.in.:
 kanały  grawitacyjne  zlewni  ścieków  bytowych  z  terenu  istniejącej  zabudowy  mieszkalnej  w

Wycinkach,
 zbiornikowe przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem.
 odcinki rurociągu tłocznego PE90/75/50/40mm. 
 przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji prywatnych
Zakres  opracowania  obejmuje  wskazanie  rozwiązań  technicznych  oraz  technologię  wykonawstwa
robót.

3. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
 budowę zbiornikowych przepompowni ścieków:

NAZWA
PRZEPOMPOWNI

NR DZIAŁKI
OBRĘB

GEODEZYJNY
WYDAJNOŚĆ

[dm3/s]

WYSOKOŚĆ
PODNOSZENIA

[mH2O]

P2 50/19 WYCINKI 3,9 35

P3 97/6 WYCINKI 2,8 29,3

P4 107 WYCINKI 2,8 25

P6 114 WYCINKI 2,8 18

P7 126/5 WYCINKI 2,8 15

P8 550 OSIEK 2,8 10

Pd1 128/2 WYCINKI 1,4 12

Pd2 128/1 WYCINKI 1,4 12

Pd3 291 WYCINKI 1,4 12

Pd4 187/4 WYCINKI 1,4 12

- kanał ściekowy sanitarny PCV 200/5,9mm; długość łączna L = 5.710,4 m
 rurociągi ciśnieniowe (tłoczne) kanalizacji sanitarnej

PE100RC  90x5,4mm kl. SDR17 długość łączna L = 3.245,0 m
PE100RC  75x4,5mm kl. SDR17 długość łączna L = 642,2 m
PE100RC  50x3,0mm kl. SDR17 długość łączna L = 174,5 m
PE100RC  40x2,4mm kl. SDR17 długość łączna L = 41,5 m
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 przepompownie przydomowe z zatapialną pompą i sterowaniem szt. 4
 ogrodzenie przepompowni na cokole betonowym z bramą i furtką kpl. 6
 przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV160/4,7mm; ilość 114 szt.; długość łączna L = 1.656,7 m

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  przedstawiony  został  na  mapie  do  celów  projektowych
opracowanej w skali 1:500 i 1:1000. 
W obszarze opracowania występuje następujące uzbrojenie podziemne:
 sieć kablowa i napowietrzna energetyczna niskiego napięcia,
 istniejąca lokalna sieć wodociągowa
 kanalizacja deszczowa,
 sieć telekomunikacyjna,

Istniejące drogi: gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.
Teren zróżnicowany wysokościowo, ukształtowanie terenu umożliwia skanalizowanie grawitacyjne
istniejącej zabudowy mieszkalnej z koniecznością przetłaczania ścieków z Wycinek i Jaszczerza do
istniejącej kanalizacji sanitarnej w Osieku i dalej do oczyszczalni ścieków w Osieku.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
W obszarze opracowania istniejąca zabudowa w m. Wycinki  (zakres Aglomeracji  Osiek) podlega
podłączeniu do gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku. 
W związku z  tym,  dla  umożliwienia  odprowadzenia  ścieków bytowych  z  istniejącej  zabudowy -
gospodarstw  domowych,  zaprojektowano  budowę  sieci  rozdzielczej  kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnej.
Projektowaną  sieć  kanalizacyjną  zlokalizowano  w  pasie  drogowym  dróg  gminnych  i  gruntach
prywatnych wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych.
Sieć  kanalizacji  sanitarnej  stanowi  uzbrojenie  podziemne  liniowe  wraz  z  uzbrojeniem  –  studnie
średnicy tworzywowe PCV d=400mm, betonowe  średnicy 1200mm. 
W  projekcie  kanalizacji  grawitacyjnej  przewidziano  możliwość  bezkolizyjnego  włączenia
istniejących odpływów kanałów sanitarnych poprzez zaprojektowane studnie rewizyjne. Przełączenie
istniejących  kanałów  sanitarnych  powinno  nastąpić  po  wykonaniu  i  uruchomieniu  całości  sieci
kanalizacyjnych  (grawitacyjnych  i  tłocznych).  W związku  z  tym,  w  pierwszym  etapie  realizacji
należy wykonać sieć przesyłową z Wycinek do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Osieku. 
Zagospodarowanie sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje zmian w sposobie użytkowania terenu.
W  czasie  budowy  sieci  kanalizacyjnej  wymagane  będzie  jedynie  czasowe  wyłączenie  terenu  z
użytkowania w pasie technicznym o szerokości około 3-4m. 
Po  zakończeniu  budowy  wykonawca  zobowiązany  jest  do  odtworzenia  istniejącego
zagospodarowania ternu, uporządkowania i przywrócenia teren do stanu pierwotnego.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA.
6.1. Rodzaj i zasięg uciążliwości.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie
zalicza się do tzw. inwestycji  liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na
środowisko  w różnych  jego  komponentach.  Oddziaływanie  to  ogranicza  się  do  najbliższego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie
realizacji  przedsięwzięcia  można  scharakteryzować  jako  chwilowe,  nieciągłe,  o  niewielkim
natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się
prowadzenie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacyjnej wyłącznie w porze dziennej
w godzinach 6-2200 dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy
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maszyn  budowlanych  (koparki,  środki  transportowe  i  inne).  Wzrost  emisji  spalin  z  maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i
ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin
z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizację sanitarną
spowodują  chwilowe  przekształcenie  powierzchni  ziemi  i  okresowe  zakłócenie  walorów
krajobrazowych  w  obrębie  prowadzonych  prac.  Proces  realizacji  przedsięwzięcia  pociągnąć
może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur,
pręty stalowe, czy też nadmiar  ziemi powstały z wykopu.  Aby zapobiec degradacji  walorów
krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar
ziemi  z  wykopów  wprawdzie  nie  jest  odpadem  ale  zagospodarowanie  będzie  związane  z
rekultywacją wyrobisk, np. kształtowaniem dróg na terenie gminy. Nadmiar grunt z przekopów
(urobek) składowany będzie we wskazanych  miejscach w uzgodnieniu  z Referatem Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Osieku.

6.2. Zakres obszaru ograniczonego użytkowania.
Projektowana sieć kanalizacji  sanitarnej  po wybudowaniu  nie  spowoduje powstania obszaru  
ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu.
W trakcie  realizacji  przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanej sieci  
kanalizacji sanitarnej w pasie o szerokości około 3-4m.
W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji  
ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych projektem budowlanym.
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
Projektowany zakres  rzeczowy zadania  inwestycyjnego  polegającego  budowie  sieci  kanalizacji
sanitarnej w m. Wycinki obejmuje:

 budowę zbiornikowych przepompowni ścieków:

NAZWA
PRZEPOMPOWNI

NR DZIAŁKI
OBRĘB

GEODEZYJNY
WYDAJNOŚĆ

[dm3/s]

WYSOKOŚĆ
PODNOSZENIA

[mH2O]

P2 50/19 WYCINKI 3,9 35

P3 97/6 WYCINKI 2,8 29,3

P4 107 WYCINKI 2,8 25

P6 114 WYCINKI 2,8 18

P7 126/5 WYCINKI 2,8 15

P8 550 OSIEK 2,8 10

Pd1 128/2 WYCINKI 1,4 12

Pd2 128/1 WYCINKI 1,4 12

Pd3 291 WYCINKI 1,4 12

Pd4 187/4 WYCINKI 1,4 12

- kanał ściekowy sanitarny PCV-U-lite 200/5,9mm kl. S; długość łączna L = 5.710,4 m

 rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej

PE100RC  90x5,4mm kl. SDR17 długość łączna L = 3.238,60 m
PE100RC  75x4,5mm kl. SDR17 długość łączna L = 642,2 m
PE100RC  50x3,0mm kl. SDR17 długość łączna L = 174,5 m
PE100RC  40x2,4mm kl. SDR17 długość łączna L = 41,5 m

 przepompownie przydomowe z zatapialną pompą  i sterowaniem szt. 4
 ogrodzenie przepompowni na cokole betonowym z bramą i furtką  kpl. 6
 przyłącza sanitarne PCV-U160/4,7mm kl. S; ilość 114 szt.; długość łączna   L = 1.656,7 m

             

2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. Przyjęte rozwiązania projektowe.

W  wyniku  wizji  lokalnych  oraz  analizy  terenowej  dla  OBSZARU  AGLOMERACJI  OSIEK
projektowanej  kanalizacji  grawitacyjnej,  z  uwagi  na  znaczne  przewyższenia  i  skomplikowane
ukształtowanie terenu, przyjęto osiem zlewni w Wycinkach wraz z układem ciśnieniowym, który
przetłacza  ścieki  do  kanalizacji  sanitarnej  i  dalej  oczyszczalni  ścieków  w  Osieku.  Zlewnie
obejmują teren zwartej zabudowy budownictwa jednorodzinnego zlokalizowanego w Wycinkach i
Osieku.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek tworzywowych z nie zmiękczonego
polichlorku  winylu  PCV  o  litej  ściance  typoszeregu  SDR34  i  sztywności  obwodowej  SN8
łączonych na kielich z uszczelką gumową, posiadających aprobatę techniczną. Należy stosować
rury pełnościenne wg PN-EN 1401.

Nie dopuszcza się zastosowania rur kielichowych PCV o ściankach z rdzeniem spienionym.
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Wewnętrzne  i  zewnętrzne  powierzchnie  rur  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione  bruzd,
pęcherzy i innych wad powierzchni. Barwa powinna być jednolita na całej długości. 
Uszczelnienie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  elastomerowych  pierścieni  uszczelniających.
Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorów i wypukłości. 
Poszczególne  elementy  sieci  kanalizacyjnej  powinny  być  szczelne.  Znaki  identyfikacyjne-
informacyjne  naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące
informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału,  średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki,
numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej oraz kod daty produkcji.

Kanał ułożyć na podsypce z piasku bez kamieni i otoczaków, o grubości podsypki min. 0,15 m w
uprzednio  przygotowanym  wykopie  i  z  wyprofilowanym  spadkiem,  po  trasie  i  profilu  wg
rysunków roboczych. Montaż i obsypkę z piasku z zagęszczeniem wykonać zgodnie z instrukcją
montażową producenta systemu rur. Zagęszczenie obsypki winno wynosić minimum 90° w skali
Proctora - jest to warunek zapewniający odpowiedni rozkład naprężeń z gruntu na ściankę rury. 
Montaż  rurociągów  prowadzić  w  wykopie  wąskoprzestrzennym  umocnionym  ażurowo balami
drewnianymi  oraz  wypraskami  stalowymi  w  przypadku  prowadzenia  wykopów  w  rejonie
istniejącej zabudowy jak również w pasie drogowym, w pozostałych przypadkach dopuszcza się
wykonywanie wykopów nieumocnionych szerokoprzestrzennych.

Przewody  kanalizacyjne  układane  na  stokach  lub  w  gruntach  nawodnionych  powinny  być
zabezpieczone  przed  przemieszczaniem.  Przy  wykonywaniu  sieci  kanalizacyjnej  należy
zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz
należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia,  wykonania i  odbioru Robót
budowlano  –  montażowych  przewodów  kanalizacyjnych  określone  w  Polskich  Normach,
odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury.

Przewody  kanalizacyjne  powinny  być  układane  w  następujących   odległościach  od
przebiegających równolegle innych przewodów:
co najmniej: 

 1,5m od przewodów gazowych i wodociągowych,
 0,8m od kabli elektrycznych 
 0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe i
zbiorcze,  przy  każdej  zmianie  kierunku,  spadku  i  przekroju  a  także  w  odległościach  nie  
przekraczających 60 m. Niedopuszczalna jest zmiana kierunku przepływu przed lub za studnia  
kanalizacyjną.
Całość prac ziemnych poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Część II –  
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz „Warunkami 
technicznymi wykonani i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne muszą odpowiadać normie  PN-99/B-10729:1999, EN-476:1999. 
Na  trasie  kanałów  głównych  należy  montować  studzienki  niewłazowe  tworzywowe  z  PCV  
d=400mm oraz włazowe z elementów betonowych o nast. średnicach:
 przy głębokościach do 1,5 m - średnica wewnętrzna DN1000 mm
 przy głębokościach powyżej 1,5 m - średnica wewnętrzna DN1200 mm
Na odgałęzieniach od kolektorów głównych stosować studzienki nie włazowe z PCV DN 400mm.
Budowa studni kanalizacyjnej powinna spełniać następujące warunki:

 dno studzienki powinno stanowić jeden element z kręgiem betonowym,  wypełnienie z wyrobioną
kinetą lub kinetami (studzienki połączeniowe).
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 kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny
zgodny z przekrojem kanału, w górnej części - ściany pionowe o wysokości równej co najmniej
jednej czwartej średnicy kanału. 

 zwieńczenia  studzienek kanalizacyjnych  zgodne z PN-EN124. Włazy kanałowe do studzienek
powinny odpowiadać normom: PN-93/H-74124; PN-94/H-74051-1 oraz PN-94/H-74051-2. 

Należy stosować włazy kanałowe z następujących materiałów: żeliwo z grafitem płatkowym, żeliwo z
grafitem sferoidalnym,  staliwo,  stal  walcowana, jeden z powyższych materiałów  w połączeniu  z
betonem, żelbet (nie są dopuszczalne wyroby z betonu niezbrojonego).
Wymagania  ogólne  dotyczące  poszczególnych  elementów  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-EN
476:1997r. Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B45 i być łączone na
pióro-wypust z uszczelkę elastomerową. 

Studzienki z żelbetowych elementów prefabrykowanych winny spełniać następujące wymagania:
 dno studzienki  wykonane  z  wodoszczelnego  (W8),  mało  nasiąkliwego  5% i  mrozoodpornego

(F50) betonu o wytrzymałości B 45. Dno studzienki jest elementem stanowiącym monolityczne
połączenie kręgu i płyty dennej,

 dno studzienek z kinetami wykonać w trakcie prefabrykacji,
 kręgi betonowe wykonane z betonu jw., należy łączyć  z elementem dna oraz między sobą za

pomocą  zintegrowanej  uszczelki  gumowej  wg  (nie  dotyczy  pierścieni  dystansowych),
wyposażone w stopnie złazowe wg PN-EN 13101:2004,

 płytę pokrywową z otworem o średnicy Ø 600 na właz kanałowy należy wykonać z betonu jw.
 pierścień odciążający, służący do przenoszenia obciążeń z płyty pokrywowej wykonanć z betonu

jw. dla studni lokalizowanych w pasach dróg,
 pierścienie dystansowe wykonane z betonu jw., łączyć za pomocą zaprawy betonowej o grubości

warstwy połączeniowej do 10mm,
Dla  zapewnienia  szczelności  przejść  przez  ściany  studzienek  należy  stosować  tuleje  ochronne  z
uszczelką w trakcie  prefabrykacji  elementów. Każda osadzona tuleja  ochronna nie  może osłabiać
konstrukcji kręgów studzienki. Dopuszcza się stosowanie studzienek z polimerobetonu. 
Dno studzienek betonowych w przypadku trudnych warunków gruntowo – wodnych powinno mieć
płytę fundamentową.
Ściany komory roboczej studni powinny być wewnątrz gładkie i zatarte na gładko. 
Komin  włazowy  studni  wodomierzowej  powinien  być  wykonany  z  bloczków  betonowych  lub
betonowych pierścieni dystansowych na zaprawie cementowej kl. 80. 
W  studzience  należy  wykonać  stopnie  złazowe-klamry  ułożone  mijankowo  w  dwóch  rzędach
odległych od siebie o 0,3m. między osiami. Odległość między stopniami w rzędzie powinna wynosić
0,3m. Stopnie w gniazdach osadzać na zaprawie cementowej marki 80. 
Właz do studni kanalizacyjnej należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m. od
krawędzi  wewnętrznej  ściany  studni.  Regulację  wysokości  włazu  w dostosowaniu  do  warunków
terenowych,  w  granicach  do  30cm  przeprowadzać  przez  wykonanie  podmurówki  z  bloczków
betonowych lub pierścieni dystansowych betonowych na zaprawie cementowej marki 80.
Klasę  włazów  żeliwnych  spełniających  wymagania  normy  PN-EN  124:2000,  należy  stosować
odpowiednia  do  miejsca  ich  usytuowania.  Studnie  zlokalizowane  w  pasie  drogowym,  wjazdach,
parkingach należy wyposażyć  we włazy przejazdowe (typu ciężkiego)  z żeliwa sferoidalnego lub
żeliwno-betonowe klasy D400 z wkładką tłumiącą,  a poza pasem drogowym (zieleńce) we włazy
typu  lekkiego.  Rodzaj  włazów  należy  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  lub
Zamawiającym.

Studzienki rewizyjne nie włazowe z tworzywa sztucznego  powinny być wykonane zgodnie z normą
PN-B-10729: 1999.  i EN 476 :1997 oraz powinny spełniać następujące kryteria:
 Średnica wlotów i wylotów DN/OD160 mm. Średnica  kinety DN 400 mm 
 rura studzienna / pionowa o średnicy DN 400mm
 rura teleskopowa  o średnicy DN 400mm , grubość ścianki 7,7mm
 właz żeliwny i  pokrywa  typu D400 na kanałach w pasie drogowym i typu B125 na posesji.
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Średnica włazu i pokrywy 500/352 mm 
W  drogach  nieutwardzonych,  parkingach  i  pasach   zwieńczenie  montować   na  pierścieniu
odciążającym.
Studzienki  muszą  posiadać  aprobaty  techniczne  Centralnego  Ośrodka  Badawczo-Rozwojowego
Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  oraz  dla  studzienek  montowanych  w  pasie  drogowym  Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów.

2.3. Przejścia pod przeszkodami i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu.
W rejonie skrzyżowań z istniejącymi sieciami roboty zimne należy prowadzić sposobem ręcznym, a
po odsłonięciu kolizyjnego uzbrojenia należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
W przypadku  jakichkolwiek  awarii  przerwania  kabla  lub  przewodu należy  przerwać  natychmiast
prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia.
Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrębie zachować szczególną ostrożność.

2.4. Montaż kanałów.

Przewody z rur PCV i PE należy układać przy temperaturze 0
0

C do + 30
0

C, warunki optymalne  od

+ 5
0

C do + 15
0

C. Warunkiem prawidłowego montażu rur PCV jest właściwe wykonanie podsypki
piaskowej,  która  powinna  wynosić  zgodnie  z  nin.  projektem 10cm.  Elementem  poprzedzającym
montaż rur jest zagęszczenie podsypki najlepiej przy użyciu wibratora płaszczyznowego.
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym
kamieni. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
przed ułożeniem rury warstwy piasku gr. 10 cm oraz warstwy piasku o gr. 20 cm ponad rurę po jej
ułożeniu.Przy układaniu należy zwrócić uwagę, aby rury  nie były zdeformowane i uszkodzone oraz
aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego.

2.5. Zasypka wykopów.
Obsypkę przewodu po obu stronach rur oraz zasypkę w strefie niebezpiecznej tj. do wysokości 0,30 m
powyżej wierzchu rury należy prowadzić szczególnie starannie warstwami o grubości 0,20 - 0,25 m z
dokładnym zagęszczeniem przy użyciu  piasku z  gruntu rodzimego w szczególnych  wypadkach z
piasku dowiezionego.  Grunt rodzimy z wyporu rurociągu i  obsypki  należy odwieźć na odkład w
miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostałej wysokości wykopów można użyć do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, że będzie on pozbawiony brył, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczególne
warstwy zasypki o grubości do 30 cm wymagają ubicia i zagęszczenia.
Zasypkę wykopów dokonać po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
Uwaga: w przypadku napotkania warstw gruntów nienośnych należy,  w porozumieniu z nadzorem
budowlanych i inwestorem dokonać wymiany gruntu w miejscu przekopów. 

2.6. Roboty odwodnieniowe.
W obszarze opracowania na poziomie posadowienia projektowanej kanalizacji, w zależności od pory
roku,  może  występować  woda  gruntowa.   W przypadku  wystąpienia  wysokiego  poziomu  wody
gruntowej wskutek długotrwałych opadów atmosferycznych w trakcie prowadzenia robót ziemnych
wykopy  odwodnić  powierzchniowo,  należy  przewidzieć  odpompowywanie  wody  bezpośrednio  z
wykopu,  ze  studzienek  zbiorczych  d=0,30 -  0,50  m umieszczonych  w odstępach  ok.  30-40m,  w
najniższych miejscach układanej sieci. 
W przypadku odwodnień powierzchniowych dnie wykopu przewidzieć sączki ceramiczne d=10 cm.
Wodę  odpompowywać  za  pośrednictwem  pomp  przenośnych  spalinowych  membranowych  np.
2x34PM. Wodę odprowadzić poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika.
Czas  pompowania  należy  rozliczać  zgodnie  z  potwierdzonym  przez  nadzór  inwestorskim
dziennikiem pompowania.
Roboty odwodnieniowe prowadzić w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy. 
Roboty  budowlano-montażowe  prowadzić  w  okresie  suchym,  w  czasie  niskich  stanów  wody  w
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gruncie. 
Po zakończeniu prac ziemnych należy usunąć z wykopu wszystkie materiały i urządzenia używane w
trakcie prowadzenia prac. Grunt zagęścić do warunków pierwotnych. Wodę z odwodnienia wykopu
można  odprowadzić  do  systemu  rowów melioracyjnych  melioracji  podstawowej.  Odprowadzenie
wód z  odwodnienia  do wód powierzchniowych  wymaga  pozwolenia  wodnoprawnego (Decyzja  o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia).
Prace odwodnieniowe uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz bezpieczeństwa
prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w
pobliżu wykopów. 

2.7. Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej.
Próby szczelności kanału grawitacyjnego.
W celu sprawdzenia szczelności  i  wytrzymałości  połączeń przewodu należy przeprowadzić próby
szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na
eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.
Próby  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  podanymi  w
normie PN-92/B-10735.
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić:
 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,
 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi

przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

Badanie na eksfiltrację:
 zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 
 poziom  zwierciadła  wody  w  studzience  wyżej  położonej,  powinien  mieć  rzędną  niższą  co

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej
 po ustabilizowaniu  się  zwierciadła  wody w studzienkach  -  nie  powinno być  ubytku  wody w

studzience położonej wyżej, w czasie:
 30 min. na odcinku o długości do 50 m 
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m

Badanie na infiltrację:
 podczas  badania  na  infiltrację  nie  powinno  być  napływu  wody  do  kanału  w  czasie  trwania

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez  przedstawicieli
Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika. 

2.8. Inspekcja kanałowa TV.
Inspekcja kanałowa TV.
Po przeprowadzeniu badania szczelności i wypłukaniu kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić
inspekcję kanałów za pomocą urządzenia kamery TV z własnym napędem z zapisem materiału na
nośniku DVD.
Urządzenie do inspekcji kanałów musi spełniać wymagania  norm ATV oraz od 2010 roku PN-EN
13508-2 - System kodowania inspekcji  wizualnej, grafikę odcinków, wykresy spadków oraz foto-
raporty ze zdjęciami newralgicznych punktów.
Inspekcja  telewizyjna  sieci  kanalizacyjnej  musi  umożliwiać  udokumentowanie  przeprowadzonego
badania w formie materiału filmowego w pełnym kolorze (DVD w formacie SVCD, VCD, *.avi,
*.mpeg),  zdjęć  oraz  sporządzenie  raportu  w  wersji  papierowej  drukowanej  następujących
parametrów:
 stanu czystości kanałów,
 odchylenia od prawidłowego położenia – wykres spadków,
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 zdeformowania, pęknięcia rur i zawalenia,
 połączenia rur i ich złącza,
 infiltrację wód gruntowych 
 przeszkody utrudniające przepływ ścieków w kanale,
 niezinwentaryzowane odgałęzienia tzw. "dzikie" przyłącza .

Kamera inspekcyjna kanałowa zdalnie  sterowana musi  posiadać własny wózek jezdny z regulacją
prędkości przesuwu, własnym oświetleniem, regulacją głębi ostrości, obiektyw szerokokątny kamery
obrotowy umożliwiający min. obrót w osi poziomej o kąt 150° i pionowej +/-120°.

3. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM.
Projektowana  sieć  kanalizacji  sanitarnej  krzyżować  się  będzie  z  następującym  istniejącym
uzbrojeniem terenu :
• kablami telekomunikacyjnymi
• kablami sieci elektroenergetycznej
• projektowaną siecią wodociągową
• drogą o nawierzchni asfaltowej
• drogami o nawierzchni gruntowej
Miejsca skrzyżowania proj. kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem należy zabezpieczyć zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami.

4. MATERIAŁY, PRACE MONTAŻOWE I ZIEMNE

4.1. Sieć kanalizacji sanitarnej
4.1.1. Materiały
• Rury i kształtki  tworzywowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu PCV o ściance litej  

średnicy 160 i 200mm klasy SN8, łączone na kielich z uszczelką elastomerową.
• studzienki tworzywowe z PCV/PP d=400mm i z kręgów betonowych 1200mm z betonu B-

45 z płytą  nastudzienną z  otworem  1200/600 mm i  włazem żeliwnym z wypełnieniem  
betonowym  typu  ciężkiego  klasy  D  40kN  wg  PN-EN124:2000  i  KB-4-4.12.1/5.  
Prefabrykowane studnie betonowe łączone są na pióro i wypust  uszczelniony uszczelką z  
gumy  EPDM,  element  denny  studni  wraz  z  kinetą  i  przepławką  jest  w  całości  
prefabrykowany,  przepławka  –  kineta  wykonana  jest  z  kształtek  tworzywowych  PCV  
względnie z wypraw cementowych zaś w ścianie studni osadzone są króćce kielichowe z  
uszczelką gumową przygotowane do połączenia z rurociągami PCV200mm
Jako  zwieńczenie  studni  w  drogach  i  ciągach  komunikacyjnych  zaprojektowano  włazy  
żeliwne  600mm wg PN-EN 124:2000 kl. D bez wentylacji  z betonowym wypełnieniem 
pokrywy włazu (zabezpieczenie przed kradzieżą).

4.1.2. Prace ziemne
Całość  prac  ziemnych  poszczególnych  systemów  kanalizacyjnych  należy  wykonywać  zgodnie  z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Część  II  –
Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe oraz  z  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa  z  dnia  14.12.1994.  (Dziennik  Ustaw nr  10  z  dnia  09,02.1995r.)  oraz  „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
systemu.
Wykopy  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych  lub  skarpowanych  w  terenach  poza  zabudową,
ręcznie lub mechanicznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i  prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do
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spadku przewodu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów
oraz  odwodnienia  wykopów  nawodnionych.  Wydobywaną  ziemię  na  odkład  należy  składować
wzdłuż  krawędzi  wykopu  w  odległości  1,0m od  jego  krawędzi,  aby  utworzyć  przejście  wzdłuż
wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Umocnienie ścian złożone jest z
oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0-5,0m, z których każda stanowi całość. Połączenie
sąsiednich klatek powinno być szczelnie dopasowane.
Dno wykopu  należy pozostawić na poziomie  wyższym od rzędnej  projektowanej  o  2 do 5cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia
naturalnej  struktury  gruntu.  Pogłębienie  wykopu  do  projektowanej  rzędnej  należy  wykonać
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki z piasku lub gruntu rodzimego.
Dla kanalizacji sanitarnej budowanej w gruncie suchym, o podłożu nie piaszczystym, należy wykonać
podsypkę z piasku zwykłego o grubości 20cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.

4.1.3. Układanie rurociągów.
W przygotowanym  i  zabezpieczonym  przed  zalaniem  wodą  dnie  wykopu,  układa  się  i  montuje
przewód kanalizacyjny z rur tworzywowych łączonych na kielich z uszczelką gumową.
Przy układaniu kanałów należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i
pionowej.
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości.  Opuszczoną  do  wykopu  rurę  układa  się  na  przygotowanym  podłożu,  centrycznie  z
wcześniej ułożonym odcinkiem rury. 
Wszystkie połączenia powinny być wykonane tak, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu
próbnym.
Przy układaniu rurociągu w wykopie stosować następujące zasady:
• Rury układać  na  warstwie podsypki  piaskowej  wykonanej  z  gruntu rodzimego lub piasku
dowiezionego,  a  po  ułożeniu  obsypać  warstwą gruntu  rodzimego  o gr.  30cm,  dokładnie  ubijając
warstwy po obu stronach przewodu, po czym wykop zasypać, zagęszczając warstwami. Do podsypki
i  obsypki  stosować  grunt  rodzimy  z  wykopu  dla  gruntów  nie  piaszczystych  stosować  piasek
dowieziony.
• Jeżeli będzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunt z wykopu nadaje się do
zasypu, a zagęszczenie wykonać płytami wibracyjnymi.
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości
przemarzania gruntu (min. 1,2m). 
Zasypanie  kanałów  należy  rozpocząć  od  równomiernego  obsypania  rur  z  boków  z  dokładnym
ubiciem  piasku,  warstwami  o  grubości  10-20cm,  z  podbiciem  pachwin.  Zasypywanie  należy
prowadzić ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanałach na
odcinku strefy niebezpiecznej.
Pozostały  wykop  należy  zasypać  warstwami  ziemi  o  grubości  maks.  30cm  z  zagęszczeniem
mechanicznym.  Zasypywanie  wykopów  podczas  mrozów  jest  niedopuszczalne,  bez  uprzedniego
rozmrożenia ziemi. 

5. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
Projektowane przepompownie ścieków zbiornikowe wyposażone są w dwie pompy zatapialne,

pracujące  naprzemiennie,  technologia  przepompowni  jest  bezskratkowa  i  nie  wymaga
ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej z uwagi na następujące okoliczności:
wszystkie pompy zatapialne wyposażone w wirniki z urządzeniem rozdrabniającym. W związku z
tym wszelkie zanieczyszczenia o wymiarach nie przekraczających wartości swobodnego przelotu
są bez przeszkód przetłaczane do rurociągu tłocznego. 
 pompy zatapialne  na  wyższe  podnoszenia,  wyposażone  wirniki  otwarte  typu  VORTEX o

wolnym  przelocie  około  60-75mm  i  wirniki  wyposażone  w  system  rozdrabniacza  dla
rurociągów  o  mniejszym  przelocie  poniżej  50mm  o  mocach  2,4  kW  –  7,4  kW,  mogą
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przetłaczać zanieczyszczenia stałe miękkie o dowolnych rozmiarach.

Przynajmniej jedna pompa w systemie powinna posiadać zabudowany na korpusie pompy
hydromechaniczny zawór płuczący komorę retencyjną przepompowni.

Przepompownie wyposażone w ten rodzaj pomp nie muszą być zabezpieczone kratami 
i dlatego nie wymagają ustanawiania stref ochronnych.

Z  uwagi  na  ewentualne  występowanie  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  w  miejscu
posadowienia  pompowni  ścieków,  zaprojektowano  komory  przepompowni  typu  ciężkiego  o
konstrukcji betonowej wzbogaconej żywicami epoksydowymi tzw. polimerobeton.
Konstrukcja  komory  pozwala  zachować  szczelność  komory  (połączenia  elementów  komory
uszczelnione  są  uszczelkami  z  gumy  EPDM)  jak  również  nie  wymagane  jest  dodatkowe
dociążanie w celu zniwelowania sił wyporu z wody gruntowej ze względu na duży ciężar właściwy
polimerobetonu ponad to przewidziano dodatkowe kotwienie komory przepompowni za pomocą
żelbetowej  płyty  średnicy  2000mm przytwierdzonej  za pomocą  kotew do kołnierza  dennego
komory.
Przepompownia ścieków stanowi kompletne urządzenie wyposażone w układ regulacji poziomu 
ścieków,  system  zabezpieczeń  awaryjnych  oraz  system  zdalnego  powiadamiania  służb
eksploatacyjnych łącznie ze sterowaniem pomp.

Zbiornik  polimerobetonowy  stanowi  monolityczną  strukturę  wykonaną  z  mieszanki  środka
wiążącego  w  postaci  reakcyjnej  nienasyconej  żywicy  poliestrowej  i  w  90%  wypełniacza
kwarcytowego o uziarnieniu do 32 mm.
Ze względów eksploatacyjnych zaprojektowano lokalne przepompownie ze zbiornikiem o średnicy
wewnętrznej  1200mm.  Grubość  ścianki  wynosi  80  mm.  Zbiorniki  o  wysokości  do  5  m  są
dostarczane  na  plac  budowy jako  monolityczne,  natomiast  powyżej  5  m  jako  dwuczęściowe,
zestawiane i klejone na placu budowy. 

Przepompownie wyposażone są w dwie pompy pracujące naprzemiennie – jedna pompa pracuje a
druga w tym czasie jest schładzana, zaś w następnym cyklu następuje zmiana kolejności pracy
pomp.  W wypadku  awarii  jednej  pompy,  druga  automatycznie  przejmuje  jej  zadanie  i  praca
przepompowni,  do  czasu  naprawy  pompy  uszkodzonej,  przebiega  bez  widocznych  skutków
zewnętrznych tej awarii. 
Wszystkie  pompy  w  przepompowniach  zamontowane  są  za  pomocą  kolana  sprzęgającego  i
posiadają zaczep prowadzący oraz nierdzewny łańcuch do opuszczania i podnoszenia pomp.

Piony tłoczne

W przepompowniach zaprojektowano pionowe przewody tłoczne z rur o średnicy  80 i 50 mm
(w zależności  od  wielkości  pompy)  ze  stali  nierdzewnej  Cr-Ni  kwasoodpornej  odpowiadającej
standardowi OH18N9 lub lepszej.

Armatura zwrotna i zaporowa montowana jest standardowo w komorze na zewnątrz pompowni na
rurociągach tłocznych:
 zawory zwrotne kulowe do ścieków – kołnierzowe lub gwintowane, 
 zasuwy kołnierzowe lub gwintowane z  gumowanym klinem (miękkim uszczelnieniem klina)
dopuszczone przez producenta do ścieków komunalnych
Do kolan sprzęgających zapewniających automatyczne połączenie pompy z pionem tłocznym są
mocowane prowadnice rurowe wykonane również ze stali  kwasoodpornej jak rurociągi tłoczne
oraz armatura hydrauliczna.
Rurociągi tłoczne posiadają zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem gumowanym,
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a wszystkie złącza gwintowe i kołnierzowe wykonane są ze stali kwasoodpornej. Piony tłoczne
podłączone są do kolektora wylotowego o specjalnej  konstrukcji  z łukowymi  odgałęzieniami  i
zwiększonym  przekroju  wylotu  co  zapewnia  płynność  przepływu  medium  i  redukuje  straty
hydrauliczne. Kolektory są wykonywane jako spawane plazmowo trójniki z łuków rurowych.
Ponadto kolektor tłoczny przepompowni w górnej części posiada króciec zakończony zaworem
kulowym i złączem do węża ciśnieniowego służący do płukania rurociągu sprężonym powietrzem
oraz króciec z zaworem kulowym 50mm do płukania wodą.

Wentylacja przepompowni

Przepompownia  posiada  wentylację  grawitacyjną.  Z  dwóch  kominków  wentylacyjnych
usytuowanych  na  pokrywie  górnej,  jeden posiada  końcówkę  na  której  osadzona  jest  rura  stal
CrNi150mm schodząca do poziomu ~300mm powyżej poziomu alarmowego. Zapewniony jest
więc grawitacyjny obieg powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.
Pod pokrywą przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowiąca zabezpieczenie na
okres wietrzenia wnętrza przepompowni (DTR przepompowni określa minimalny czas wietrzenia
~30 min. przed zejściem obsługi do wnętrza).
W zakresie posadowienia komory pompowni należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe
(pionowe) posadowienie w wykopie na warstwie podkładowej z betonu B10 i na wypoziomowanej
płycie  żelbetowej  2000mm. Z uwagi na możliwość występowania wysokiego poziomu wody
gruntowej,  należy  przewidzieć  montaż  ścianki  szczelnej  za  pomocą  grodzic  GZ4  i  obniżenie
poziomu wody do wymaganego poprzez pompowanie wgłębne za pomocą igłofiltrów.
Cały  układ  sterowania  powinien  być  umieszczony  w  zamykanej  szafce  sterowniczej
zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich, dostarczonej przez producenta pomp.
Zewnętrznymi elementami poza szafką sterowniczą są przewody zasilające, sterownicze pomp i
czujników  poziomu.  Pomiar  poziomu  ścieków  powinien  być  realizowany  przez  czujniki
hydrostatyczne  z  przetwornikiem –  sondę hydrostatyczną  i  sygnalizatorami  pływakowymi.  Do
szafki  sterowniczej  należy  doprowadzić  zasilanie  z  sieci  energetycznej  ZE,  uwzględniającej
oświetlenie terenu. 
Zasilanie  energetyczne  wykonać  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez  Zakład  Energetyczny
ENERGA w Starogardzie Gdańskim.
Technologię przepompowni wykonać wg załączonych rysunków.

UWAGA:
Z uwagi na to, że na terenie Gminy Osiek eksploatowane są przepompownie wyposażone w
pompy prod. ITT Flygt, pompy zatapialne do ścieków dobrano w oparciu o charakterystyki
pomp wirnikowych tego samego producenta, autor opracowania dopuszcza zastosowanie pomp
innych producentów przy zachowaniu parametrów techniczno-eksploatacyjnych wykazanych w
projekcie. W przypadku doboru pomp innych producentów należy ponownie przeanalizować
warunki hydrauliczne dla projektowanych rurociągów tłocznych PE75-90mm. Konieczne jest
również  skonfrontowanie  wybranych  pomp  z  ustalonymi  warunkami  zasilania
elektroenergetycznego.

5.2. Opis przyjętych rozwiązań technologicznych. 

5.2.1. Lokalizacja przepompowni ścieków 
5.2.1.1.  Teren przepompowni ścieków.

Teren działki należy poddać niwelacji. Wymiary terenu wydzielonego z działki około 3,5x5,0
m dla przepompowni.
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5.2.1.2. Zagospodarowanie terenu przepompowni.
Zagospodarowanie terenu przepompowni ujęte jest w opracowaniu. W niniejszym opisie ujęto 
elementy wchodzące w skład przepompowni. Na terenie ogrodzenia przepompowni P4 należy 
przewidzieć dodatkowo płytę  fundamentową o wymiarach 0,8x1,2m dla posadowienia stacji  
dozowania utleniacza do ścieków. Wymagane jest aby płyta fundamentowa wystawała  min.  
0,2m powyżej powierzchni utwardzenia. Teren wokół przepompowni o powierzchni 6 x 6 m
(36m2) powinien być utwardzony za pomocą kostki betonowej gr. 6,0cm oraz  ogrodzony.  
Podłoże pod kostkę o grubości 25 cm ( 20 cm tłucznia o granulacji 40mm + 5cm suchego 
betonu) należy zagęścić. Kostkę układać z kilku palet jednocześnie, aby zniwelować  
ewentualne odchylenia kolorystyczne. Dla zachowania odpowiednich odstępów fugowych (2-
3 mm) stosować progi dystansowe po bokach kostki. Po ułożeniu kostki fugi wypełnić  
drobnym,  suchym  piaskiem  mineralnym.  Kostkę  wibrować  wibratorem  z  podkładką  
gumową aż do momentu uzyskania zamierzonego poziomu i spadków powierzchniowych. Przed 
wibrowaniem  kostka  powinna  znajdować  się  ok.  1cm  wyżej  od  zaplanowanej  wysokości.  
Zastosowana kostka brukowa powinna mieć grubość 8cm, powinna być  wyprodukowana na  
wibroprasie oraz spełniać następujące wymagania: wytrzymałość na ściskanie min.  50 MPa,  
nasiąkliwość poniżej 5%, ścieralność poniżej 3,5mm i mrozoodporność większa niż 200 cykli.  
Ogrodzenie  o  wysokości  1,5m  należy  wykonać  z  elementów  panelowych  ocynkowanych  
zmontowanych na słupach systemowych ogrodzeniowych, wbetonowanych w cokół ogrodzenia. 
W  ogrodzeniu  należy  zamontować  bramę  wjazdową  o  szerokości  3,0  m,  o  konstrukcji  
zamkniętej, wypełnionej profilami zamkniętymi ocynkowanymi. Całość ogrodzenia powinna być
wykonana z elementów ocynkowanych,  pokrytych  specjalną  warstwą  adhezyjną  i  
wykończonych warstwą poliestrową o grubości min. 120 µm. Do bramy zastosować regulowane
zawiasy  oraz  odporny  na  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  i  warunki  atmosferyczne  zamek,  
otwierany  trudnym  do  podrobienia  kluczem.  Do  każdej  przepompowni  należy  przewidzieć  
drogę dojazdową dla specjalistycznego pojazdu do czyszczenia kanalizacji.

5.2.1.3. Zbiornik przepompowni.
Podstawowym  obiektem  przepompowni  jest  komora  zbiorcza  ścieków.  Płytę  pokrywową
zbiornika należy wynieść 30 cm ponad poziom otaczającego terenu.
Wyposażenie technologiczne stanowić będą:

- rury tłoczne ze stali kwasoodpornej,
- pompy zatapiane do ścieków – 2 szt.
- armatura odcinająca,

Komora przepompowni, powinna być wykonane jako element jednokomorowy z prefabrykatów 
polimerobetonowych lub betonowych o następujących parametrach:

-  betonowe elementy prefabrykowane dla  zbiorników pompowni  winny być  wykonane w
klasie nie niższej niż B-45.
- otwory w ścianach zbiornika powinny być  wykonane wiertnicą.  Przejścia rurociągów tłocznych
przez  ściany  zbiornika  pompowni  należy  wykonać  przy  użyciu  uszczelnień  mechanicznych
rozprężnych skręcanych.
- grubość dna zbiornika – min. 200 mm;
- zbiorniki należy wyposażać w pokrywy hermetyczne o wymiarach pozwalających na włożenie i
wyciągniecie każdego z zamontowanych w komorze pomp i urządzeń.
-  pokrywy  należy wyposażyć  w blokadę  zabezpieczającą  przed  samoczynnym  zamknięciem.  Kąt
pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosić min. 60 stopni do powierzchni
terenu.
-  zamknięcie  pokrywy  powinno  być  odporne  na  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  i  warunki
atmosferyczne.
- wentylacja komory pompowni powinna być wykonana jako grawitacyjna – o odpowiedniej średnicy
umożliwiająca dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza. 
- do mocowania wyposażenia w komorze należy stosować kotwy do betonu ze stali nierdzewnej CrNi
kwasoodpornej.
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5.2.1.4. Sterowanie przepompownią.
Szafki  sterowania  elektrycznego  pomp  (sterownice)  dostarcza  producent  przepompowni.  Sterownice
powinny  być  wykonane  w  podwójnej  obudowie,  najlepiej  z  tworzywa  sztucznego  z  maskownicą
wewnętrzną, o klasie ochrony min. IP 65. Obudowa powinna być zabezpieczona przed wpływem niskich
temperatur  (ogrzewanie  wnętrza  załączane  termostatem).   Wykonanie  drzwi  wewnętrznych  powinno
gwarantować  szczelność  minimum  IP 42,  co  umożliwi  swobodne  manipulowanie  przy sterownicy w
trudnych warunkach pogodowych.  Szafkę instalować w linii  ogrodzenia pompowni  lub w sąsiedztwie
komory pompowni  w strefie bezpiecznej  przed uszkodzeniem mechanicznym.  Szafkę zaopatrzyć  w 2
zamki,  które  powinny  być  odporne  na  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  i  warunki  atmosferyczne,  a
otwierane nietypowym kluczem,  tym samym,  który stosowany jest  do otwierania  pokryw zbiorników
pompowni oraz zamków w ogrodzeniu obiektu.  Sterowanie urządzeniem musi opierać się o sterownik
PLC. Komunikacja  z urządzeniem musi  być  możliwa  przy użyciu  co najmniej  panelu operatorskiego
tekstowego. Na panelu muszą być wyświetlane informację dotyczące bieżącej obsługi urządzenia oraz
możliwość  zmian  niektórych  parametrów.  Odczyt  poziomu  medium  w  zbiorniku  powinien  być
realizowany przy pomocy sondy hydrostatycznej.  W przypadku  awarii  sondy hydrostatycznej  lub  jej
demontażu na czas serwisu, lub awarii sterownika, układ automatycznie powinien przejść w sterowanie za
pomocą pływkowego czujnika poziomu: poziomu maksymalnego. Jednostka centralna układu sterowania
powinna automatycznie rozpoznawać awarię sondy, sterownika lub inny stan alarmowy, a tym samym
powodować natychmiastowe przekazanie informacji użytkownikowi.

Wyposażenie sterownicy powinno zawierać:
- sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim przystosowany do 

współpracy z modemem GPRS,
- przełącznik sieć / 0  / agregat,
- wyłącznik główny zasilania,
- ochronnik przeciw przepięciowy w trzech fazach + N w klasie B,
- ochronnik przeciw przepięciowy w trzech fazach + N w klasie C,
- ochronnik przeciw przepięciowy w trzech fazach + N w klasie D,
- ochronę przeciw przepięciową sygnału analogowego,
- ochronę przeciwporażeniową realizowaną wyłącznikami różnicowoprądowymi,
- wyłączniki silnikowe z pokrętłem, realizujące funkcję zabezpieczenia zwarciowego i 

przeciążeniowego pomp,
- wyłącznik obwodów sterowania z bezpiecznikiem,
- transformator bezpieczeństwa dla obwodów sterowania,
- czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,
- elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla każdej z pomp,
- rozruch bezpośredni dla pomp o mocy poniżej 4kW,
- rozruch poprzez softstart-softstop (odpowiednio zabezpieczony) dla pomp o mocy większej od 4 kW,
- sterowanie systemem za pomocą sondy hydrostatycznej przystosowanej do pracy w ściekach  i 2 

włączników pływakowych,
- tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika,
- styczniki główne pomp z cewką 230V,
- przełącznik trybu pracy rozdzielnicy (ręczna/0/automatyczna),
- wyłącznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,
- modem GPRS pracujący w dwustronnej komunikacji,
- ogrzewanie szafy o mocy min. 50W sterowane termostatem,
- gniazdo do podłączenia agregatu wraz z przełącznikiem sieć/0/agregat,
- zabezpieczenie podprądowe (od suchobiegu) w trybie auto,
- niejednoczesność rozruchów pomp w trybie auto,
- zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji,
- gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z zabezpieczeniami, 
- wyłącznik różnicowoprądowy dla gniazd serwisowych,
- sterowanie oświetleniem zewnętrznym (wyłącznik zmierzchowy),
- sygnalizator akustyczno – optyczny zabudowany na sterownicy,
- amperomierze dla każdej pompy,
- przyciski START i STOP,
- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii.
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Tryby pracy układów sterowania

I. Tryb pracy automatycznej – sprawna jednostka centralna układu sterowania.
W trybie pracy automatycznej przy sprawnym module sterującym powinny być realizowane następujące 
funkcje:

- ciągły pomiar ilości ścieków za pośrednictwem przepływomierza elektromagnetycznego,
- naprzemienna praca pomp w trybie normalnego tłoczenia,
- zwłoka czasowa i miękki w rozruchu pomp (softstart),
- wyświetlanie komunikatów dotyczących wszelkich alarmów takich jak
1. awaria pompy,
2. awaria sondy,
3. poziom maksymalny w komorze retencyjnej,
4. poziom minimalny w komorze retencyjnej (suchobieg).

- wyświetlanie komunikatów informacyjnych takich jak
 ilość ścieków w m3 przepompowanych z przepompowni,
 licznik czasu pracy przez każdą z pomp – kasowalny,

II. Tryb pracy automatycznej – uszkodzona jednostka centralna układu sterowania.
W trybie pracy automatycznej przy uszkodzonym sterowniku praca przepompowni powinna być 
realizowana przez  co najmniej jedną pompę. Układ powinien rozpoznawać awarię systemu 
i przełączać ciąg uszkodzony na drugi sprawny. W tym trybie  naprzemienna praca pomp nie występuje.
Załączenie  pompy  powinno  odbywać  się  na  poziomie  pływaka  poziomu  maksymalnego,  natomiast
wyłączenie jej na poziomie pływaka suchobiegu. Praca w trybie awarii sterownika wymaga ustawienia
przełącznika R-0-A w położeniu pracy automatycznej. 

III. Tryb pracy ręcznej.
Awaria  centralnej  jednostki  układu  sterowania  lub  sondy  hydrostatycznej  nie  powinna  blokować
możliwości  sterowania  zaworami,  sprężarkami  w trybie  ręcznym.  W tym  trybie  pracy  powinno  być
realizowane bezpośrednie sterowanie pracą sprężarki, zaworów (z ominięciem sterownika). Pompowanie
w trybie pracy ręcznej nie powinno wymagać przytrzymywania przycisku start dla pracy pompy, chyba,
że pompowanie odbywa się w sytuacji, gdy poziom ścieków jest poniżej poziomu suchobiegu, dlatego
należy zastosować przyciski pracy pomp „start-stop” z „samo-powrotem” bez funkcji „zatrzasku”. 

IV. Lokalne sygnalizowane stany alarmowe (sygnalizator akustyczno-optyczny).
     Realizowany układ sterowania powinien sygnalizować następujące stany  alarmowe:
 awarię sterownika lub zanik zasilania (zanik zasilania sygnalizowany jedynie w przypadku 

doposażenia zasilacza buforowego w akumulator). Po wyciągnięciu modułu sterującego (na czas 
serwisu) alarm powinien ustać,

 poziom alarmowy w zbiorniku retencyjnym,
 awarie pomp (wyzwolenie wyłącznika silnikowego lub przegrzanie silnika),
 otwarcie sterownicy i włazu do zbiornika betonowego przepompowni.

IV. Zdalne sygnalizowane stany alarmowe.
Projektowane przepompownie ścieków powinny być zdalnie monitorowane i sterowane. Transmisję 
sygnałów alarmowych należy zrealizować poprzez transmisję pakietową GPRS. Przepompownie powinny
sygnalizować zdalnie następujące stany alarmowe:

 awaria pompy nr 1 – zadziałanie wyłącznika termicznego,
 awaria pompy nr 2 – zadziałanie wyłącznika termicznego,
 poziomy w zbiorniku komory retencyjnej – odczyt z sond hydrostatycznych,
 przekroczenie stanu maksymalnego w zbiorniku retencyjnym,
 czasy pracy pomp: chwilowe i sumaryczne,
 stan zasilania przepompowni,
 praca pomp,
 poziom ścieków w zbiorniku (po rozszczelnieniu układu i zalewani ściekami),
 sabotaż w sterownicy.

Stan  alarmowy  sygnalizowany  na  stanowisku  dyspozytorskim  powinien  wymagać  od  operatora
potwierdzenia zaistniałego alarmu.
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Sterownik zastosowany w sterownicy pompowni powinien posiadać:
 monokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwiający ustalenie poziomów załączenia pomp oraz 

wizualizację stanu pompowni,
 jednostkę centralną układu sterowania współpracującą z modemem GPRS,
 moduł wejść-wyjść umożliwiający pomiar wartości analogowych z co najmniej 4 czujników 

jednocześnie, np.: przepływu chwilowego, natężenia prądu, sygnału z sondy hydrostatycznej,
 co najmniej 5 wolnych wejść i wyjść binarnych,
 program sterujący gwarantujący:

1. napisy o aktualnych stanach przepompowni, w tym liczniki czasu pracy pomp,
2. niejednoczesność startu,
3. wykrywanie awarii sondy hydrostatycznej bądź jej brak i przejście w sterowanie włącznikami 

pływakowymi,
4. analizę stanu aparatów elektrycznych w torach zasilania pomp (wyłączniki silnikowe, 

potwierdzanie pracy),
5. włączanie i wyłączanie pomp,
6. sterowanie zewnętrznym sygnalizatorem.

System sterowania i monitoringu     
Stanowisko sterowania i monitoringu powinno mieć możliwość sterowania pracą pomp oraz sygnalizatora
zewnętrznego, a także zmianę poziomów załączeń i wyłączeń pomp, przez operatora, mającego dostęp do 
tych funkcji po podaniu odpowiedniego hasła. Sterowanie zdalne powinno umożliwiać:
 uruchomienie pompy nr 1,
 uruchomienie pompy nr 2,
 zatrzymanie pompy nr 1,
 zatrzymanie pompy nr 2,
 wyłączenie sygnalizatora zewnętrznego (po wystąpieniu alarmu),
 całkowite wyłączenie sygnalizatora (brak zadziałania sygnalizatora przy występującym stanie 
alarmowym),
 zmianę poziomów alarmowych,

Wymagania dotyczące monitoringu

Program monitoringu powinien być opracowany na bazie sprawdzonego i profesjonalnego systemu 
SCADA . Zastosowany program bazowy (w polskiej wersji językowej), powinien umożliwić włączenie do
systemu kolejnych obiektów na terenie gminy Osiek wybór systemu monitoringu należy ustalić z 
inwestorem i eksploatatorem Gminą Osiek.

Operator powinien mieć możliwość odczytu, ze stanowiska monitorującego, następujących parametrów:
 poziom ścieków w zbiorniku retencyjnym,
 praca pompy 1,
 praca pompy 2,
 przeciążenie pompy 1,
 przeciążenie pompy 2,
 stan komunikacji ze sterownicą przepompowni,
 bajty nadane i odebrane podczas transmisji GPRS,
 stan zasilania sterownicy,
 stan pływaka suchobiegu,
 stan pływaka poziomu alarmowego,
 załączenie trybu ręcznego w szafie sterowniczej,
 załączenie trybu ręcznego – zdalnego,
 czas pracy pompy 1,
 czas pracy pompy 2,
 syrena aktywna,
 ilość cykli – przepływ dobowy i zsumowany.

Poziom ścieków, jak i praca ciągów muszą być przedstawione na wykresie.
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Wymagania dotyczące analizy stanu przepompowni
CMP (Centrum Monitoringu Przepompowni) powinno mieć możliwość ciągłej rejestracji stanu 
przepompowni. Na podstawie zebranych danych powinna istnieć możliwość dokonania analizy pracy 
przepompowni w zadanym przez operatora okresie czasu. Analiza ta powinna umożliwiać odczyt:

 daty i czasu, w którym pracowała pompa 1,
 daty i czasu, w którym pracowała pompa 2,
 ilości załączeń ciągu 1,
 ilości załączeń ciągu 2,
 czasu pracy pompy 1,
 czasu pracy pompy 2,
 historii wszystkich alarmów,
 historii zmian wykonywanych przez operatora (zał./wył. pomp, blokada pomp, itp.),
 historii zmian nastaw poziomów załączenia i wyłączenia pomp,
 historii zmian poziomu ścieków,
 czasu braku komunikacji między sterownicą przepompowni, a stanowiskiem  monitoringu,
 możliwość wydrukowania wygenerowanego raportu lub wykresu.

Przepompownia  powinna  posiadać  możliwość  zasilania  przewoźnym  agregatem
prądotwórczym !

5.2.1.5. Ogrodzenie.
Ogrodzenie wykonać z kształtowników i profili hutniczych ocynkowanych ogniowo w słupkach
stalowych  50  mm w rozstawie  2,0~3,0m o  wysokości  1,40  w cokole  betonowym.  Brama
wjazdowa o szerokości 3,0 m z furtką szerokości 1,0m.

5.2.1.6. Utwardzenie terenu.
Utwardzenie terenu wokół komory przepompowni proponuje się wykonać kostką betonową o
wys. 6,0cm. Pozostałą powierzchnię wokół terenu obsiać trawą gazonową.

5.2.1.7. Droga dojazdowa 
Drogą dojazdową będą istniejące drogi umocnione, przebiegające obok działek przepompowni.

5.2.1.8. Strefy uciążliwości przepompowni.
Dla przepompowni w technologii bezskratkowej nie ma potrzeby wydzielenia stref uciążliwości,
dla zminimalizowania wpływu pracy pomp na otoczenie proponuje się przewidzieć min. 15,0 m
strefę od planowanej zabudowy mieszkalnej sąsiadującej z przepompowniami licząc od otworu
włazowego  przepompowni  do  najbliższego  budynku.  Przewiduje  się  automatyczną  pracę
przepompowni bez usuwania skratek. Obsługa ogranicza się do nadzoru i doraźnej konserwacji
urządzeń. W celu dodatkowego zmniejszenia uciążliwości projektowanych obiektów proponuje
się na obrysie terenu przepompowni pas zieleni izolacyjnej.

5.3. Przewody tłoczne.
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100RC łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub
elektrooporowe.
Przewody  ułożyć  w  wykopie  na  wyrównanym  podłożu  z  piasku  bez  kamieni  i  gruzu  z
zachowaniem zagłębienia zgodnie z rysunkami.
Po ułożeniu i wykonaniu połączeń należy obsypać warstwą piasku grubości 0,2m nad wierzch
rury bez kamieni i gruzu i zagęścić wibratorem płaszczyznowym.
Po zasypaniu przewód napełnić wodą wodociągową i odpowietrzyć a następnie przeprowadzić
próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa w czasie 1 godz.
Długość odcinka podlegającego próbie szczelności nie może przekraczać 200m.
Po pozytywnym wyniku z próby szczelności przewód pozostawić napełniony wodą upuszczając
jedynie nadciśnienie wody i zasypać wykop gruntem rodzimym do rzędnej terenu.
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5.4. Obiekty na przewodach tłocznych
Na przewodach tłocznych zaprojektowano następujące uzbrojenie:
 zasuwy odcinające z gumowanym klinem w komorze pompowni,
 za zaworami zwrotnymi sieci tłocznej wyprowadzić króciec o średnicy 25 mm zakończony zaworem

kulowym dla  wykonywania  pomiarów ciśnienia  i  ew.  płukań (przepychań)  oraz wyprowadzenie  z
zaworkiem zwrotnym do podłączenia przewodu PVC  dawkującego preparat o pH 1. 

 zasuwy  odcinające  kołnierzowe  z  gumowanym  klinem  w  węzłach  połączeniowych  rurociągów
tłocznych

 komorę zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym
DN50mm z przeznaczeniem do ścieków komunalnych

 komory wytłumiające z kręgów betonowych 1200mm – 1 szt.

5.5. Stanowisko dozowania preparatu likwidującego odory.
 

W  celu  wyeliminowania  występowania  ewentualnych  odorów  z  kanalizacji  w  miejscu  zrzutu
pompowanych ścieków zaprojektowano na terenie przepompowni obudowę układu dozowania utleniacza
w formie wentylowanego  kontenera z płyty warstwowej z zabudowanym paleto-pojemnikiem o poj. 1m 3

w wannie polietylenowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stanowisko winno być
wyposażone w pompę pekrystaliczną lub membranową z płynną regulacją wydajności uruchamianą przy
załączaniu każdej z pomp do ścieków o ciśnieniu roboczym w zakresie 1-10 bar.

5.6. Przepompownie przydomowe.
W strefie poza zasięgiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w celu podłączenia istniejącej 
zabudowy  mieszkalnej  zaprojektowano  przepompownie  przydomowe.  W  miejscu  
wskazanym  na  planie  sytuacyjno-wysokościowym  (ozn.  Pd)  zlokalizowano  komorę  
polietylenową  średnicy  600mm wyposażoną  w jedną  pompę  zatapialną  wyposażoną  w  
wirnik  z  rozdrabniaczem i  z  zamontowana na korpusie  rurką  płuczącą  w celu  eliminacji  
wystąpienia kożucha i stagnacji osadów w ściekach w komorze przepompowni.

Opis ogólny
Przepompownia  przydomowa  jest  dostarczana  w  komplecie  z  pompą  rozdrabniającą,  
zaworem zwrotnym, zbiornikiem  polietylenowym  oraz  układem  sterującym.  Pompa  jest  
zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji.
Pompa rozdrabnia części stałe, co pozwala na ich swobodne przejście przez pompę, zawór  
zwrotny i rury o małej średnicy.  Rozdrabniane są również materiały,  które normalnie nie  
powinny  znajdować  się  w ściekach,  takie  jak  przedmioty  z  tworzyw  sztucznych,  gumy,  
szmaty, drewno itp.
Kocówka  wylotowa  może  być  dostosowana  do  połączenia  z  rurociągiem  wykonanym  z  
różnych materiałów. Zbiornik wykonany jest z polietylenu odpornego na korozję. Pojemność 
zbiornika jest dobrana na podstawie badań przepływów  ścieków i obliczeń komputerowych.
Pojedyncza pompownia powinna przyjąć napływ  ścieków do 3 m3/d.
Pompa posiada zawór zwrotny,  specjalnie  zaprojektowany,  aby zapewnić bezproblemowe  
działanie bez zatykania się. Pompa włącza si automatycznie i pracuje przez krótki okres.
Studzienka  przepompowni  z  tworzywa  sztucznego  zabezpieczona  przed  działaniem  siły  
wyporu,  wykonana  z  wysokiej  jakości  polietylenu  (PE)  z  króćcem  dopływowym,  
wentylacyjnym  oraz  tłocznym DN 40 (1½”),  z  zaworem sprzęgłowym i  zintegrowanym,  
kulowym  zaworem zwrotnym  pionowego  działania.  System   łączący  usytuowany  ponad  
poziomem załączania ułatwia zawieszenie pomp. Za pomocą  łańcucha można opuścić pompę 
i przewód tłoczny do złącza.  Zintegrowany zespół armaturowy można obsługiwać od góry.
Głębokość  zabudowy z  pokrywą  betonową w klasie  A 15,  wynosi  1,70  m i  za  pomocą  
nadstawnego prefabrykowanego pierścienia można dokonać przedłużenia w zakresie od 360 
do 455 mm.
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Pojemność  całkowita  komory  zlewczej  przepompowni  około  750  litrów  (z  pierścieniem  
nadstawnym około 900  litrów). Pojemność retencyjna do dolnej krawędzi dopływu wynosi  
około 150 litrów.
System  noża  tnącego  rozdrabniającego  części  stałe  w  ściekach  zapewnia  maksymalne  
bezpieczeństwo pracy, przy bardzo efektywnym pompowaniu.  Zespół wirnika i noża tnącego 
winien  być  wyposażony  w  płytę  rozdrabniającą  z  hartowanej  stali  szlachetnej  i  3-
krawędziowy nóż tnący, który może rozdrabniać w tempie ponad 62 000 cięć na minutę duże 
domieszki  stałe  zawarte  w  ściekach,  zanim jeszcze  dotrą  one  do  układu  hydraulicznego  
pompy. 
Substancje stałe, które nie mogą być pompowane, zostaną przez wirnik odrzucone jeszcze  
przed  pompą,  ponieważ  układ  rozdrabniający  znajduje  się  poza  układem  hydraulicznym  
pompy.  Specjalnie  usytuowane  rowki  na  płycie  rozdrabniającej  zapewniają  dodatkowe  
bezpieczeństwo, ponieważ zespół tnący czyści się samoczynnie podczas pompowania.

Dane techniczne
Silnik  1700  W,  2705  obr/min,  duży  moment  obrotowy,  rozruch  pojemnościowy,  
zabezpieczenie termiczne, zasilanie 230 V, 50 Hz, 1 faza,  zatapialny, klasa izolacji F, stopień 
ochrony IP 68, chroniony przez termostaty uzwojeniowe, automatyczne włączanie tylko przez 
sterownik.  Uszczelnienie  na  pierścieniach  ślizgowych  z  węglika  krzemu  od  strony  
hydraulicznej  jak  i komory silnika, mniejsze pompy od strony komory silnika za pomocą  
pierścieni wargowych, dopuszczalna praca na sucho.
Wał wspólny pompy i silnika, na łożyskach kulkowych, smarowanych smarem stałym.
Pompa pionowa,  jednostopniowa, zatapialna, obudowa z poziomym, kołnierzowym króćcem 
tłocznym, otwarty wirnik, regulowany nóż tnący,

Wlot przejście szczelne Ø160 mm. 

Wylot króciec  z  gwintem  wewnętrznym  Ø40  mm.  Możliwe  przejście  na  PE  lub  inny  
materiał.
Wydajność  ok. 4,5 l/s przy ciśn. 1mH2O; ok. 0,42 l/s przy ciśnieniu 14mH2O ; ok. 2,78 l/s  
przy ciśnieniu  10mH2O
Obudowa pompy, silnika  i wirnik z żeliwa sferoidalnego GGG. Wał całkowicie zamknięty 
przed medium, nóż tnący ze stali nierdzewnej, hartowanej (57 HRC).

Praca w warunkach przeciążenia
Maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pomp jest ograniczone charakterystyką silnika.
Zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom pompy w przypadku nadmiernie  
długotrwałych przeciążeń.
Zabezpieczenie samoczynnie załącza pompę ponownie po ochłodzeniu silnika

6. PRZYŁĄCZA SANITARNE.
W celu odprowadzenia ścieków z istniejącej i planowanej zabudowy zaprojektowano przyłącza
sanitarne. 
Przyłącza  wykonać  z  rur  i  kształtek  tworzywowych  PCV160mm  łączonych  na  kielich  z
uszczelką gumową. Na trasie przyłącza sanitarnego zlokalizowano studnię rewizyjną tworzywową
z PCV315mm z kinetą i rurą trzonową z PCV.
Podłączenia kanalizacyjne tj.  odcinek kanału łączący studnie rewizyjną przyłącza z kanalizacją
wewnętrzną  budynku  wykonać  z  rur  i  kształtek  PCV160mm lub  PCV110mm do budowy
kanalizacji zewnętrznej.
Połączenia wykonać z rur PCV160x4,0 mm klasy S łączonych na kielich z uszczelką gumową.
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Na załamaniach trasy przyłącza przewidziano studzienki rewizyjne w technologii PCV315mm z
pokrywą żeliwną 300mm 12T .
Dopuszczalne jest  wykonanie studzienki  rewizyjnej  w istniejącej  studni osadnika gnilnego pod
warunkiem, że wykonana jest z kręgów betonowych i stan techniczny pozwala na wykorzystanie
jej do tego celu.
W  celu  adaptacji  szamba  na  studnię  rewizyjną  przyłącza  należy  przestrzeń  zbiorczą  komory
zasypać piaskiem z zagęszczeniem do wysokości wylotu rury z budynku, dno wykonać z betonu
wyprawiając przepławkę w dnie ze spadkiem w kierunku odpływu.

Gładkość wykonania powierzchni  przepławki decyduje o spławności  kinety  i  tym samym
niezawodności działania układu kanalizacyjnego.

7. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA ŚRODOWISKO.
Zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
planowana inwestycja – budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej nie wpłynie niekorzystnie na
środowisko.  Oddziaływanie  na  środowisko  wód  powierzchniowych  z  tytułu  prowadzonych  prac
budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia jest krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się całkowicie z
chwilą finalizacji przedsięwzięcia
Projektowana sieć nie jest zlokalizowana w poza obszarami chronionymi. 
Projektowana sieć kanalizacyjna nie koliduje z istniejącymi drzewami i roślinnością niską i wysoką w
związku z tym nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek gruntowych, w których planowana jest
inwestycja.  Technologia  przyjęta  w  rozwiązaniu  projektowym  umożliwia  uzyskanie  wysokiej
szczelności  układu  kanalizacyjnego.  Ewentualne  rozszczelnienia  mogą  wystąpić  na  skutek  awarii
spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym kanału. 
Roboty  budowlane  przy  budowie  sieci  kanalizacyjnej  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  środowisko  z
uwagi  na  zastosowane  materiały  obojętne  ekologicznie  jak  również  nie  powodują  degradacji
środowiska  ponieważ  nie  przewiduje  się  wprowadzania  zmian  stosunków  gruntowo-wodnych.
Odpady budowlane w postaci elementów betonowych, rur i nadmiaru gruntu należy składować na
komunalnym  wysypisku.  Postępowanie  z  odpadami  budowlanymi  należy  uzgadniać  bezpośrednio
Referatem Ochrony  Środowiska  Urzędu  Gminy  w Osieku.  Teren  budowy po  zakończeniu  robót
należy uporządkować i przywrócić w ramach robót odtworzeniowych nawierzchnie dróg i wjazdów
na posesje do stanu istniejącego.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  maszyn  i  urządzeń  mogących  spowodować  wyciek  substancji
ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych.

8. GOSPODARKA ODPADAMI.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia wystąpią:
 rozbiórki konstrukcji występujących miejscami elementów nawierzchni, 
 zdjęcia warstw humusu;
 odbudowy – odtworzenia nawierzchni;
 wykonywanie robót ziemnych w zakresie wykopów i nasypów; 
 plantowanie i humusowanie przyległego terenu skarp i poboczy;
Realizowane prace rozbiórkowe i budowlane wykonywane będą przy użyciu sprzętu do:
 robót rozbiórkowych jak: sprężarki z młotami pneumatycznymi, 
 robót ziemnych jak: koparki, ładowarki, spycharki, zagęszczarki płytowe,
 robót drogowych jak: zagęszczarki,  walce,
 robót instalacyjnych jak: koparki, żurawie samochodowe,  prasy,
 transportu jak: samochody ciężarowe, samochody wywrotki. 
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W trakcie budowy nastąpi ingerencja w lokalne środowisko gruntowo wodne. Jej zakres ogranicza się
głównie  do  robót  w  bliskim  sąsiedztwie  istniejącego  uzbrojenia  zarówno  pod  względem
wysokościowym jak i jego lokalizacji.
W  podłożu  projektowanej  infrastruktury  występują  grunty  nośne  zagęszczalne  oraz  z  uwagi  na
wymagany stopień  zagęszczenia  gruntu  w podłożu pod nawierzchnie  drogowe ulic,  nie  zachodzi
konieczność tzw. ,,wymiany gruntu".
W  przedstawionych  warunkach  zostaną  więc  "wytworzone"  odpady  należące  do  17  grupy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
Nr  112  poz.  1206)  -  odpady  z  budowy,  remontów  i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz
drogowych, są to m.in.:

 Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01 -
 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 17 01 07,
 Drewno-170201,
 Tworzywa sztuczne - 17 02 03,
 Gleba i kamienie - 17 05 01,
 Grunt z wykopów -.17 05 02,
 Materiały izolacyjne - 17 06 02,
 Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki - 17 07 01

Część odpadów może zostać zagospodarowana poprzez:
 Zagospodarowanie masy ziemi z wykopów na placu budowy,
 Przekazanie na składowisko komunalne, 
 Oddanie do punktów skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadów,
 Przekazanie Zarządcy drogi.

9.  UWARUNKOWANIA  LOKALIZACYJNE  I  ŚRODOWISKOWE  DOTYCZĄCE  SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ.
Projektowana inwestycja budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej jest zgodna z warunkami
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na  realizację  przedsięwzięcia  nr  Os.-7614/4-
1/2009  z  dnia  26.08.2009r.  oraz  z  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  nr
4/2008/CP z dnia 03.06.2008r.
Rozwiązania  projektowe  obejmują  w  całości  warunki  wynikające  z  decyzji  o  uwarunkowaniach
środowiskowych.

10. PRZEPISY I NORMY TEMATYCZNIE ZWIĄZANE.
• PN-B-01700:1999 Wodociągi  i  kanalizacja.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.  Oznaczenia

graficzne. 
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
• BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze. 
• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
• PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
• PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne do

4 MPa. Wymagania i badania.
• PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych,
• PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,
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11. INNE DOKUMENTY
1. Warunki techniczne wykonania i  odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  Warszawa 1994r.

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm

zużycia wody (Dz. U. nr 8, poz.70).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997r w sprawie

wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca

1972r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych.

6.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  1  kwietnia  1953r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu
ciężarów.

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1763)

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997r w sprawie
wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401).

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca
1972r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych.

11.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  1  kwietnia  1953r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu
ciężarów.

12.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

13.  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w 
  sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 

96/93 poz. 437)

12. UWAGI DO WYKONAWSTWA.
- teren nieutwardzony wokół skrzynek zasuw, włazów do studzienek zabrukować lub obetonować

na szer. 1,0m,
- z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, słupy telefoniczne i energetyczne, drzewa, wykopy w

miejscach ewentualnych kolizji wykonać metodą tunelową bez rozkopywania terenu,
- w przypadku skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z przewodami wodociągowymi,  jeżeli

odległość  jest  mniejsza   niż  0,60  m,  należy  stosować  rury  osłonowe  na  przewodzie
wodociągowym, zgodnie z normą PN-92/B-01706,

- po ułożeniu kanału w pasie drogowym zasypkę wykopów zagęścić do wskaźnika 1-0,97 zgodnie z
BN-72/8932-01,

- 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie  skrzyżowania  i  zbliżenia  do  urządzeń  telekomunikacyjnych  wykonać  zgodnie  z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- przy przejściach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociąg należy zasypywać
warstwami i zagęszczać mechanicznie,

- drogi i teren po przekopach doprowadzić do stanu pierwotnego,
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- miejsca  skrzyżowań  z  istniejącymi  liniami  kablowymi  osłonić  rurami  ochronnymi
tworzywowymi dwudzielnymi 

- należy  uwzględnić  wszystkie  zalecenia  wynikające  z  uzgodnień  z  poszczególnymi  gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w załącznikach,

- przewody układać w odległości co najmniej 2,0 m od drzew,
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