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O P I S T E C H N I C Z N Y 
 
 
 
 
 

 

1. Podstawa opracowania  
- Umowa z Inwestorem  
- mapy syt-wys oraz mapy ewidencyjne opracowane przez firmę NADIR 

Krzysztof Grabowski z Giżycka  
- Warunki techniczne dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny, Gmina Człuchów znak 

ZGK.6340-02.13.2015 z dnia 17.03.2015 r.  
- Pismo ZGK.6324.3.2015 z dnia 08.04.2015 r.  
- Protokół ZUD Nr. 6630.128.2015 z dnia 12.08.2015 r.  
- Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku L.dz. 2/188 z dnia 

21.07.2015 r.  
- Decyzja Zarządu Powiatu Człuchowskiego dot. dróg powiatowych znak 

IN.7130.2.14.2015.KB z dnia 25.06.2015 r.  
- Wpisy z rejestru gruntów  
- Opinia geotechniczna opracowana przez MS.geo z kwietnia 2015 r.  
- wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem  
- aktualne normy i literatura techniczna 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej 

grawitacyjno – ciśnieniowej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w 

miejscowości Mosiny gmina Człuchów woj. pomorskie. 
 

Zakres opracowania obejmuje :  

- kanalizację sanitarną z przyłączami L = 3.298 m 

- rurociągi tłoczne L = 3.030 m 

- sieci wodociągowe L = 2.440 m 

- przepompownię i tłocznię ścieków Szt. 1 + 1 

 

3. Dane ogólne  
Przedsięwzięcie realizowane będzie przez gminę Człuchów. W miejscowości 

Mosiny realizowana będzie kanalizacja sanitarna z przyłączami, 

przepompownią i tłocznią ścieków, z rurociągami tłocznymi oraz sieć 

wodociągowa. 
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Odprowadzenie ścieków z miejscowości Mosiny przewidziano rurociągiem 

tłocznym do studzienki rozprężnej zlokalizowanej przed miejscowością Płonica 

i dalej do oczyszczalni ścieków w Człuchowie. 
 

Podłączenie projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Mosiny od 

istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Płonica. 
 
 
 

4. Warunki gruntowo – wodne  
Warunki gruntowo – wodne zostały określone w Opinii geotechnicznej 

opracowanej przez MS.geo z Bytowa z miesiąca kwietnia 2015 r.  
Na projektowanej trasie wykonano 14 otworów geologicznych.  
Zgodnie z opracowaniem, w obszarze badań podłoża nie zaobserwowano 

niekorzystnych zjawisk geologicznych lub procesów geodynamicznych 

destabilizujących podłoże gruntowe oraz warstw gruntów słabonośnych 

pochodzenia organicznego.  
Zgodnie z opracowaniem, w obszarze badań podłoża zaobserwowano grunty 

nasypowe na całym obszarze objętym badaniami z wyjątkiem odcinka 

projektowanej kanalizacji i sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami 

Mosiny i Płonica tj. otwory nr. 9 i 10, wodę gruntową w postaci sączeń oraz 

napiętego zwierciadła poniżej warstw poniżej warstw gruntów średnio 

spoistych lub mało spoistych z ustabilizowanym poziomem zwierciadła na 

rzędnych około 155,2-155,5 m.n.p.m. 

 

5. Roboty ziemne  
Wykopy wykonywać sposobem mechanicznym wg PN-EN 1610, PN-B-10736 

z 1999 r. zgodnie z wymogami bhp. Sposobem ręcznym należy wyrównać dno 

wykopu nadając odpowiedni spadek oraz wykonać 15 cm podsypkę w 

przypadku występowania gruntów spoistych.  
Wykopy pod kanalizację sanitarną należy zacząć od pierwszej studzienki za 

przepompownią oraz tłocznią i prowadzić zgodnie z trasą pokazaną w 

projekcie.  
Przejścia pod drogami powiatowymi, zgodnie z uzgodnieniem z właścicielami 

tych dróg, należy wykonać przewiertami w rurach ochronnych stalowych.  
W drogach gminnych, po ułożeniu kanalizacji, należy wykopy zasypać i 

zagęścić do ID 1,0.  
Wykop pod rurociąg tłoczny oraz wodociąg poza miejscowością Mosiny, na 

zaznaczonych odcinkach należy wykonać jako wspólny.  
Rurociąg tłoczny lokalizować na gł. 1,50 m, wodociąg na gł. 1,80 m. 

licząc od powierzchni terenu do dna rury.  
Do wykonawcy robót należy również wykonanie wykopów pod przepompownię 

tłocznię ścieków, oraz wykonanie fundamentów pod te urządzenia. 

 

Na rzędnej posadowienia przepompowni ścieków należy wykonać fundament 

betonowy gr. 0,50 m o wymiarach 3,0 x 3,0 m. 
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Na rzędnej posadowienia tłoczni ścieków wykonać fundament betonowy gr.  

0,50 m o wymiarach 2,7 x 2,7 m.. 
 

Pod płyty fundamentowe należy wykonać podsypkę piaskową gr. 15,0 cm. z 

zagęszczeniem do 1,0 ID. 
 

W przypadku stwierdzenia w wykopach podłoża gliniastego należy wykonać 

podsypkę i zasypkę z pospółki. Podsypkę wykonać grubości 15 cm oraz 

zasypkę grubości 30 cm zgodnie z załączonym rysunkiem. Podsypkę i 

zasypkę należy zagęścić do ID 1,0. Podsypka i zasypka powinny być 

odebrane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do Dziennika 

Budowy. 

 

6. Odwodnienie wykopów  
Założono powierzchniowe grawitacyjne odwodnienia wykopów do wykonanej 

w pierwszej kolejności studzienki przy przepompowni i tłoczni ścieków.  
Wody gruntowe należy odprowadzić do istniejącego rowu melioracyjnego. 

 

7. Kanalizacja sanitarna  
Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur Dn 200 PVC-U SN 8 klasy S 

łączonych na uszczelkę gumową wargową.  
Spadki rurociągów kanalizacyjnych należy przyjmować 

spadek minimalny 0,5%, spadek maksymalny 25%  
W niniejszym projekcie przewiduje się wykonanie :  

- kanalizacji sanitarnej z przyłączami  3.298,0 mb  

- rurociągi tłoczne 3.030,0 mb  

- przepompownia ścieków          1   szt.  

- tłocznia ścieków           1   szt.  
 

Ścieki feralne z gospodarstw domowych w m. Mosiny zostaną skierowane do 

projektowanych przepompowni ścieków i tłoczni ścieków. 
 

Z projektowanej przepompowni ścieków rurociągiem tłocznym Dn 90 PEHD 

zostaną skierowane do projektowanej tłoczni ścieków skąd zostaną przesłane 

rurociągiem tłocznym Dn 110 PEHD do istniejącej studni rozprężnej w m. 

Płonica, a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Człuchowie.. 
 

Na kanalizacji sanitarnej przewidziano następujące uzbrojenie : 
 

- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 z betonu klasy B45 

przykryte włazami kanałowymi C250/600 lub D400/600 w zależności od 

usytuowania studni.  
Należy zastosować studnie betonowe systemu pełnego / z dnem / 

wyposażone w systemowe przejścia tulei ściennych.  
Kinety studni z normowymi spadkami spoczników, kręgi betonowe 

uszczelnione uszczelkami gumowymi, dno gładkie bez chropowatości. 

Regulację wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych należy wykonać 

wyłącznie przy pomocy betonowych pierścieni regulacyjnych. 
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- studzienki rewizyjne z PCV Dn 425 z kinetą, rurą teleskopową, włazami 

kl.A15 dla ciągów pieszych oraz D400 dla dróg zgodnie z załączonym 

rysunkiem nr.17.  
- piaskownik z kręgów betonowych Dn 1200 łączonych na uszczelkę gumową 

z włazem żeliwnym fi 600 typu C – rys. nr. 16.  
W celu zapewnienia szczelności piaskownika i zabezpieczenia przed 

napływem wód gruntowych, kręgi betonowe oraz fundament piaskownika 

należy wykonać z betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 wraz z 

domieszkami uszczelniającymi. W miejscach przejść rurami z PCV przez  
ściany piaskownika, należy stosować przejścia szczelne tulejowe.  
Głębokość części osadowej 0,5 m. zgodnie z załączonym rysunkiem nr.16.  
- przepompownia ścieków Dn 1500 ze zbiornikiem polimerobetonowym, 

pompami i armaturą, konstrukcjami stalowymi ze stali kwasoodpornej, szafą 

zabezpieczająco-sterującą  z dostawą na plac budowy.  
- tłocznia ścieków Dn 2000 ze zbiornikiem polimerobetonowym, pompami i 

armaturą, konstrukcjami stalowymi ze stali kwasoodpornej, szafą 

zabezpieczająco-sterującą  z dostawą na plac budowy. 

 

7.1. Próba szczelności 
 

a/ Próba na eksliltrację wody z przewodu 
 

Próbę uważa się za pozytywną, jeżeli dopełniana ilość wody w czasie trwania 

próby /15 min./ nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. 
 

b/ Próba na deformację przekroju poprzecznego kanału. 
 

Próbę uważa się za pozytywną, jeżeli wielkość pionowego odkształcenia 

kanału nie jest większa od 3 – 4% zewnętrznej średnicy rury. O wyniku próbu 

decyduje podbicie kanału i zagęszczenie podsypki i obsypki w strefie 

kanałowej. 

 

8. Przyłącza kanalizacyjne  
Przyłącza kanalizacyjne wykonać z trójników Dn 200x160 oraz bezpośrednio 

do studni kanalizacyjnych rurami PVC Dn 160-U SN 8 klasy S łączonych na 

uszczelkę gumową wargową.  
Z uwagi na zagłębienie przyłącza kanalizacyjnego, w przypadku konieczności 

włączenia do studni kanalizacyjnej Dn 1200 na wysokości większej nią 0,5 m, 

należy wykonać studnię przepadową. 
 

Spadki przyłącz Dn 160 należy przyjmować :  

- spadek minimalny 1,5%, spadek maksymalny 25%. 
 

Na przyłączach montować studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 

PVC Dn 400. 

 

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej i likwidacja szamb  
Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi przyłącze z instalacją 

kanalizacyjną należy doprowadzić w rejon istniejącego szamba oraz 

zamontować studzienkę Dn 400 na istniejącej kanalizacji sanitarnej 
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W celu likwidacji szamba należy : 
 

- opróżnić szamba ze ścieków przy pomocy wozu asenizacyjnego z 

wywiezieniem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Człuchowie.  
- przeprowadzić dezynfekcję szamb przy pomocy środków dezynfekujących 

np. wapnem chlorowanym i zasypać szamba ziemią z wykopów. 

 

10. Przepompownia ścieków  
Mając  na  uwadze  konfigurację terenu  zaprojektowano  przepompownię  
ścieków o wymiarach F = 5,0 x 5,0 = 25,0 m2 nr. 202/4 wł. Urząd Gminy 

Człuchów.  
Przepompownia ścieków wraz z szafą sterowniczą zostanie dostarczona jako 

wyrób kompletny objęty gwarancją producenta.  
W zakres robót wykonawcy, przed montażem przepompowni, przewiduje się 

wykonanie następujących prac :  
- wykonanie wykopu pod przepompownię  
- wykonanie fundamentu betonowego pod przepompownię gr. 0,5 m i 

wymiarach 3,0 x 3,0 m powiązanego z pierścieniową opaską.  
Wydzielony teren przepompowni ogrodzony będzie płotem wykonanym z siatki 

ogrodzeniowej stal. oc. powlekanej PCV o wysokości 1,8 m. Siatkę rozpiąć na 

słupkach metalowych /rura fi 76x3,5/ osadzonych na betonowych 

fundamentach. Cokół ogrodzenia wykonać z krawężników betonowych o 

wymiarach 15x30x74 lub wylać z betonu zwykłego B 7,5 o wymiarach 20x30 

cm na fundamencie o wymiarach 20x80 cm.  
Ogrodzenie wyposażone zostanie w typową bramkę stalową o szer. 60 cm.  
W granicach ogrodzenia należy wykonać zabudowę z kostki brukowej 

140x210x80 mm na podsypce żwirowej stabilizowanej cementem oraz 

pozostałą powierzchnię obsiać mieszaniną traw. 
 
 

10.1. Dane techniczne przepompowni 
 

    Parametry pompowni  
         

 

Nazwa 

 Qp  Hp    

 Typ [m
3

/h]  [m]  Urządzenie  

Lp obiektu     P [kW] sterująco- Typ i wymiary 

  

Pomp/ Informacja 
w celu doboru 
pomp 
równoważnych  Parametry wg pompy zabezpiecz. zbiornika [mm] 

   doboru      
         

        Polimerobeton 

1 PSD.2 FZV.3.84/3,0kW 15,0  10,2 1,7  TAK Dw=1500 

        Hc=5510 
          

Założenie dla rurociągu tłocznego dn 90 PE. 
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W skład przepompowni PSD.2 wchodzą: 
 

L.p. Nazwa elementu 
Ilość 

Materiał 
elementów    

    

1 
szafka sterowniczo-zasilająca – 

1 szt. 
ABS, 

 poliwęglan   

    

2 
pompa zatapialna zgodnie z 

2 szt. - 
tabelą nr 1    

    

3 

kolano stopowe sprzęgające - 

2 kpl. 

żeliwo/stal 

sprzęg dolny  + prowadnice kwasoodporna 
    

4 
łańcuch do opuszczania i 

2 szt. 
stal 

wyciągania pompy kwasoodporna   

    

5 zawór zwrotny kulowy DN80 2 szt. żeliwo 
    

6 zasuwa odcinająca klinowa DN80 2 szt. żeliwo 
    

7 
przyłącze do płukania z nasadą 

1 szt. - 
do przyłączenia węża    

    

 orurowanie wewnątrz pompowni  

stal 
8 ze śrubami, kołnierzami DN80 + 2 kpl. 

kwasoodporna  
trzpienie + skrzynki 

 

   

    

9 właz 800x800 1 szt. 
stal 

kwasoodporna    

    

10 system wentylacji grawitacyjnej 1 kpl. PVC 
    

11 
kable zasilające pomp w obrębie 

2 kpl. - 
zbiornika 10m    

    

12 drabinka 1 szt. 
stal 

kwasoodporna    

    

13 pomost technologiczny 1 szt. 
stal 

kwasoodporna    

    

14 sonda hydrostatyczna wraz z 1 kpl. - 
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 pływakami i okablowaniem   
    

15 kompensatory kołnierzowe 2 kpl. 
stal 

kwasoodporna    

    

16 zawór płuczący + adapter 1 kpl. - 
    

 

Pompy  
 

Agregaty to zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe 

napędzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w układzie 

monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie 

jego odbywa się przez otaczające go medium.  
 

Pompy wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte i 

przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów 

stałych, długowłóknistych i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest 

pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, 

osadów czynnych, osadów gnilnych itp. 
 

Wirniki pomp zabezpieczone specjalną powłoką antyadhezyjną, która 

znacznie zwiększa odporność wirników na ścieranie, a także zabezpiecza 

przed przyleganiem do jego powierzchni części stałych, przez co wydłuża 

żywotność pompy oraz zapewnia wysoką sprawność pracy agregatu w całym 

okresie jego eksploatacji. 
 

Montaż pomp 
 

Montaż pomp w pompowniach odbywa się za pomocą zestawu  
sprzęgającego. Umożliwia on w razie konieczności bardzo prosty i szybki 

montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna do ścieków, z zamocowanym do  
niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz 

przepompowni po prowadnicach rurowych ze stali k.o. z poziomu terenu (bez  
konieczności wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnątrz 

zbiornika samoczynnie podłączana jest do układu tłocznego przepompowni. 
 

Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem a łącznikiem,  

zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelność układu. Uniesienie pompy  

do  góry  przy  pomocy  łańcucha  powoduje  samoczynne  odłączenie  jej  od  

układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole 

górne dzięki swojemu kształtowi umożliwiają wypięcie unoszonej pompy z 
 

prowadnic bez demontażu jakichkolwiek części układu. 
 

Przepompownia musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 

12050:1 oraz normy PN-EN 12050:4. 
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Przepompownia musi zostać wykonana w hali technologicznej 

producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Proces 

produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z systemem jakości ISO 9001-2001. 
 

Zmiana parametrów urządzenia na inne niż opisane w specyfikacji 

wymusza na dostawcy urządzenia ponowne przeliczenie układu sieci 

kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody zamawiającego i projektanta. 
 

Przepompownia powinna zostać dostarczona wraz ze sterowaniem jako 

komplet od jednego producenta, z gwarancją oraz pełną dokumentacją 

zawierającą wymagane deklaracje zgodności oraz certyfikaty. 
 

Roboty elektryczne na terenie przepompowni 
 

Zakres opracowania obejmuje zasilanie zalicznikowe urządzeń 

przepompowni ścieków od szafki elektrycznej /złącza kablowego/ do szafy 

sterowniczej przepompowni. 
 

Złącze kablowe nie jest zakresem projektu. Realizacja projektu i 

wykonawstwo zasilania obiektu w energię elektryczną leży w gestii Gminy 

Człuchów w ramach Umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym. 
 

Zasilanie urządzeń i słupa oświetleniowego przewiduje się kablem YKY-żo 

5x2,5RE 0,6/1kV o długości 8 m z szafki elektrycznej /złącza kablowego/ do 

szafy sterującej , spadek napięcia rzędu 0,3%, obciążalność długotrwała kabla 

wg Katalogu TFkable 36A. 
 

Szafa sterująca dostarczona zostanie w ramach kompleksowej dostawy 

przepompowni. 
 

W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł. 0,8 m na 10 cm warstwie 

piasku, przysypać 10 cm warstwą piasku i 16 cm warstwą gruntu rodzimego 

oczyszczonego z kamieni. Kabel przykryć folią koloru niebieskiego szer. 20 

cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni 

ubijając warstwami. 
 

Przy wprowadzaniu kabla do złącza oraz przy szafce sterowniczej pozostawić 

zapas. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające nr. ewidencyjny, typ 

oraz rok ułożenia. 
 

Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji. 
 

Na terenie przepompowni przewidziano lampę oświetlenia zewnętrznego z 

oprawą oświetleniową 150 W na słupie stalowym S60 zasilaną z rozdzielni 

przepompowni. 

 

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące 
 

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące  zabezpiecza i steruje pracą 

dwóch asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych. 
 

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w poliestrowej 

szafie sterowniczej o stopniu ochronności IP65 z podwójnymi drzwiami. 

Zabezpieczona jest zamkiem oraz alarmem antywłamaniowym. 
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Elementy szafy sterowniczej: 
 

- sterownik plus zestaw startowy do komunikacji, 
- woltomierz,  
- do mocy 4[kW] rozruch pomp za pomocą styczników, powyżej 4[kW] rozruch 
za pomocą sofstartów, 
- zasilacz buforowy z akumulatorem,  
- oświetlenie szafy sterowniczej, 
- grzałka z termostatem, 
- styczniki, przekaźniki, listwy przyłączeniowe, 
- gniazdo remontowe 230V,  
- wtyk do podłączenia agregatu prądotwórczego. 

 

Dodatkowo:  
- moduł telemetryczny, 
- gniazdo 24V, 
- amperomierze. 

 

Zabezpieczenia:  
- zabezpieczenie różnicowo prądowe, 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie nadprądowe trójfazowe dla każdej z pomp,  
- wyłączniki silnikowe dla każdej z pomp,  
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy, spadkiem napięcia zasilania, asymetrią 
zasilania, 
- zabezpieczenie obwodów sterowniczych,  
- zabezpieczenie grzałki i termostatu, 
- zabezpieczenie gniazda 230V,  
- zabezpieczenie sygnalizacji. 

 

Wyłączniki, przełączniki, przyciski: 
 

- przełącznik 0 / Sieć / Agregat, 
- przełącznik Automat / 0 / Ręka dla każdej z pomp, 
- wyłącznik sygnalizacji akustyczno – optycznej, 
- wyłącznik sterownika,  
- przycisk załączania w trybie ręcznym każdej z pomp, 
- przycisk wyłączania w trybie ręcznym każdej z pomp, 
- przełącznik otwarcia szafy sterowniczej, otwarcia włazu przepompowni,  
- przycisk kasowania alarmu. 

 

Sygnalizacja: 
 

- praca każdej z pomp, 
- awaria każdej z pomp, 
- alarmowa (sygnalizacja akustyczno – optyczna). 

 

Program sterujący  

Realizacja naprzemiennej pracy pomp w pompowni ścieków  z  
uwzględnieniem pracy równoległej dwóch pomp w przypadku pojawienia 
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się stanu alarmowego (przelewu). Podstawowym sygnałem sterującym jest 

sonda hydrostatyczna. 
 

W przypadku awarii sondy pracę przejmuje sterowanie alternatywne oparte na 

dwóch czujnikach pływakowych (suchobiegu i alarmowy). Algorytm sterowania 

uwzględnia automatyczne przełączanie pomiędzy pompami w przypadku 

zaistnienia awarii jednej z nich. W przypadku pojawienia awarii od strony 

zasilania obie pompy nie załączą się. 
 

 

Komunikacja  
Moduł telemetryczny pozwala na przesłanie informacji w technologii 

GSM/GPRS do centralnej dyspozytorni. Rodzaj informacji, kształt mapy 
pamięci sterownika może być skonfigurowana według wymagań użytkownika 
pod warunkiem podania tychże informacji podczas zamówienia przepompowni. 

 

 

11. Rurociąg tłoczny przepompowni ścieków. .  
Rurociąg tłoczny o długości L= 375,0 m należy wykonać z rur i kształtek  
PEHD Dn 90x5,4 SDR-17 PN 10 wg PN-EN12201-2 łączonych metodą 

zgrzewania.  
Przy przepompowni ścieków, na trasie rurociągu tłocznego, na załamaniach 

rurociągu, należy wykonać studzienki rewizyjne S1 i S2 w celu ewentualnego 

czyszczenia rurociągu w przypadku awarii. Studzienki wykonać zgodnie z 

załączonym rysunkiem nr.14.  
Rurociąg tłoczny prowadzić na głębokości 1,50 m od p.t. do dna rurociągu. 

Rurociąg tłoczny wprowadzić do projektowanej studni rozprężnej przed 

projektowaną tłocznią ścieków.  
Rurociąg należy poddać próbie wodnej na ciśnienie p = 3,0 bara w 

czasie 30 min. 

 

12. Tłocznia ścieków  
Mając na uwadze konfigurację terenu zaprojektowano tłocznię ścieków o 

wymiarach F = 5,0 x 5,0 = 25,0 m2 na działce nr. 263 wł. Urząd Gminy 

Człuchów.  
Tłocznia ścieków wraz z podłączeniem elektrycznym od szafki elektrycznej 

urządzeń przepompowni oraz szafą sterowniczą zostanie dostarczona jako 

wyrób kompletny objęty gwarancją producenta.  
W zakres robót wykonawcy, przed montażem tłoczni, przewiduje się 

wykonanie następujących prac :  
- wykonanie wykopu pod tłocznię  
- wykonanie fundamentu betonowego pod tłocznię gr. 0,5 m i wymiarach 2,7 x 

2,7 m powiązanego z pierścieniową opaską. 
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Wydzielony teren tłoczni ogrodzony będzie płotem wykonanym z siatki 

ogrodzeniowej stal. oc. powlekanej PCV o wysokości 1,8 m. Siatkę rozpiąć na 

słupkach metalowych /rura fi 76x3,5/ osadzonych na betonowych 

fundamentach. Cokół ogrodzenia wykonać z krawężników betonowych o 

wymiarach 15x30x74 lub wylać z betonu zwykłego B 7,5 o wymiarach 20x30 

cm na fundamencie o wymiarach 20x80 cm. 
 

Ogrodzenie wyposażone zostanie w typową bramkę stalową o szer. 60 cm. 
 

W granicach ogrodzenia należy wykonać zabudowę z kostki brukowej 

140x210x80 mm na podsypce żwirowej stabilizowanej cementem oraz 

pozostałą powierzchnię obsiać mieszaniną traw.  
Zasada działania: 

 

W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem 
grawitacyjnym wpływają bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. W 
przepompowniach z separacją ciał stałych ścieki wpływają do zbiornika tłoczni 
umieszczonej w suchej komorze, a następnie rozprowadzane są do 
poszczególnych separatorów. Z separatorów podczyszczone ścieki 
pozbawione ciał stałych, osadów i elementów wleczonych spływają 
grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tłoczni. 

 

W przypadku pracy, którejkolwiek z pomp ścieki dopływają jedynie do 

separatora połączonego z pompą niepracującą. Zadane poziomy ścieków w 

zbiorniku tłoczni kontrolowane są za pomocą miernika ultradźwiękowego. 

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące po otrzymaniu sygnału o osiągnięciu 

zadanych poziomów ścieków w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje 

odpowiednie pompy. 
 

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do 

separatora. Energia strumienia pompowanych ścieków porywa znajdujące się 

w separatorze ciała stałe kierując je do rurociągu tłocznego przepompowni. 

Nadciśnienie powstałe w czasie pompowania zamyka przepływ powrotny 

ścieków do zbiornika tłoczni. 
 

W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika 

poprzez drugi separator i układ hydrauliczny niepracującej pompy. Po 

osiągnięciu dolnego zadanego poziomu ścieków w zbiorniku pompa zostaje 

automatycznie wyłączona. Konstrukcja separatora (system klapowy) powoduje, 

że przepompownia może pracować w sposób ciągły 
 

niewymagający wprowadzania dodatkowych operacji usuwania 

zgromadzonych zanieczyszczeń. 
 

Podczas każdego uruchomienia pompy następuje „samoczyszczenie” 

separatora. Układ hydrauliczny pomp niemający bezpośredniego kontaktu z 

ciałami stałymi, a w szczególności z wleczonymi nie jest narażony na 

przytkanie. 
 

Obie pompy są automatycznie załączane na przemian. 
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Każda pompa jest chroniona przed zblokowaniem częściami stałymi 

poprzez zastosowanie dwukanałowych separatorów. Każdy separator części 

stałych jest wyposażony w dwa elastyczne, uchylne zespoły cedzące(górne i 

dolne). 
 

Podczas pracy pompy zespoły cedzące otwierają się, pozwalając ściekom na 

swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania, bez pozostawienia w 

świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co 

gwarantuje skuteczność oczyszczania separatorów. 
 

Przyjazny system montażu i obsługi tłoczni jest możliwy dzięki 

zastosowaniu takich elementów jak ruchomy kołnierz na napływie oraz 

zastosowaniu odpowiedniej armatury. Kolanko pomiędzy pompą a 

separatorem pozwala na dostęp do separatora bez odstawienia pompy, a 

zawory odcinające przed separatorem i pompami umożliwiają prowadzenie 

prac serwisowych bez wyłączania tłoczni ścieków z eksploatacji. 
 

W konstrukcji tłoczni zastosowano zawory zwrotne zapewniające w 

sposób pewny i skuteczny niezawodny transport ścieków zawierających ciała 

stałe na odcinku kolektor grawitacyjny - separatory. Kula zaworu (przy pełnym 

otwarciu) szczelnie zamyka odchylony kanał zaworu co zapewnia :bardzo 

wysoką odporność zaworu na zanieczyszczenia stałe, bo zawór w trakcie 

przepływu pracuje jako typowe kolano, wolny prześwit dla części stałych, już 

od prędkości przepływu 0,7 m/s, bez wywoływania wibracji kuli, co jest 

niemożliwe do osiągnięcia przy konstrukcjach klasycznych zaworów. 
 
 
 
 

   Parametry tłoczni    
        

  Pojemno Parametry pomp   Typ i wymiary 
 Typ/ 

Informacj
a w celu 
doboru 
tłoczni 

równoważ
nej 

ść     zbiornika do 

 
zbiornik 

Typ pomp/ 
Informacja w 
celu doboru 
pomp 
równoważny
ch 

Q H P2 zabudowy   

  

a [m
3

] [m
3

/h] 

   

   [m] [kW] tłoczni [mm] 
        

Tłocznia TSC.2.  FZB.2.65/9,2    Polimerobeton 

ścieków 15 
0,5 

kW IP68 
23,0 43,6 6,5 

2000x4540     

        
 

 

Podane wartości mogą ulec wahaniom w zależności od warunków użytkowania 

oraz innych czynników, takich jak rodzaj i średnica rurociągu tłocznego oraz 

poprawny sposób jego eksploatacji. 



 

Zbiornik tłoczni 
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Wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Stal stosowana do 

produkcji urządzeń zawiera 18% chromu i 8% niklu. Stal ta jest odporna na 

korozję, nie działa na nią kwas azotowy, stężony kwas siarkowy, fosforowy i 

inne. Zbiornik tłoczni wykonany jest, jako monolit zapewniający 100% 

szczelność wszystkich połączeń oraz odporny jest na działanie wody 

gruntowej. 
 

Tłocznia ścieków wyposażona jest w 2 naprzemiennie działające pompy o 

stopniu ochrony IP68 pracujące w warunkach suchych. W zbiorniku tłoczni 

przed pompami znajdują się separatory klapowe. W konstrukcji tłoczni 

zastosowano zawory zwrotne zapewniając pewny niezawodny i skuteczny 

transport ścieków zawierających ciała stałe na odcinku kolektor grawitacyjny-

separatory. Zawór zwrotny kolanowy charakteryzuje się tym, że: - kula zaworu 

przy pełnym otwarciu szczelnie zamyka odchylony kanał zaworu, co zapewnia 

m.in. bardzo wysoką odporność zaworu na zanieczyszczenia stałe, bo zawór 

w trakcie przepływu pracuje jako typowe kolano, a także - wolny prześwit dla 

części stałych, występuje już od prędkości przepływu 0,7m/s, bez 

wywoływania wibracji kuli, co jest niemożliwe do osiągnięcia przy konstrukcji 

klasycznych zaworów zwrotnych. Wszystkie zastosowane zasuwy są 

wykonane z żeliwa sferoidalnego, a dzięki zastosowaniu zasuwy nożowej 

odcinającej na wlocie do pompowni wewnątrz, pracownicy eksploatujący 

tłocznię mogą odciąć i kontrolować dopływ ścieków bez konieczności 

wychodzenia ze zbiornika. 
 

 

Drabinka złazowa 
 

Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej, wyposażona w szczeble 

antypoślizgowe z blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm. Górne elementy 

stopnic przetłaczane. Drabina wykonana jest w gat. wg PN na materiał-PN-

0H18N9. Winna posiadać atesty materiałowe i deklaracje zgodności od 

dostawcy towaru, zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną wyrobu 

jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U Nr 92, 

poz.881 z 2004r. 

 

Zastosowane pompy 
 

Pompy jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe napędzane 

silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanałowymi. 

Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separująca komora olejowa gwarantują 

zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od 

kierunku obrotów, z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu 

gwarantujące wysoką trwałość i niezawodność eksploatacyjną. 
 

Pompy wyposażone w wirnik zamknięty kanałowy. Pompa 
przeznaczona jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością 
elementów stałych i szlamowych (np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych 
substancji włóknistych. 
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Wirniki pomp zabezpieczone specjalną powłoką antyadhezyjną, która 
znacznie zwiększa odporność wirników na ścieranie, a także zabezpiecza 
przed przyleganiem do jego powierzchni części stałych, przez co wydłuża 
żywotność pompy oraz zapewnia wysoką sprawność pracy agregatu w całym 
okresie jego eksploatacji. 

 

Roboty elektryczne na terenie tłoczni 
 

Zakres opracowania obejmuje zasilanie zalicznikowe urządzeń tłoczni ścieków 

od szafki elektrycznej /złącza kablowego/ do szafy sterowniczej tłoczni. 
 

Złącze kablowe nie jest zakresem projektu. Realizacja projektu i wykonawstwo 

zasilania obiektu w energię elektryczną leży w gestii Gminy Człuchów w 

ramach Umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym. 
 

Zasilanie urządzeń i słupa oświetleniowego przewiduje się kablem YKY-żo 

5x2,5RE 0,6/1kV o długości 8 m z szafki elektrycznej /złącza kablowego/ do 

szafy sterującej, spadek napięcia rzędu 0,3%, obciążalność długotrwała kabla 

wg Katalogu TFkable 36A. 
 

Szafa sterująca dostarczona zostanie w ramach kompleksowej dostawy 

przepompowni. 
 

W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł. 0,8 m na 10 cm warstwie 

piasku, przysypać 10 cm warstwą piasku i 16 cm warstwą gruntu rodzimego 

oczyszczonego z kamieni. Kabel przykryć folią koloru niebieskiego szer. 20 

cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni 

ubijając warstwami. 
 

Przy wprowadzaniu kabla do złącza oraz przy szafce sterowniczej pozostawić 

zapas. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające nr. ewidencyjny, typ 

oraz rok ułożenia. 
 

Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji. 
 

Na terenie tłoczni przewidziano lampę oświetlenia zewnętrznego z oprawą 

oświetleniową 150W IP65 na słupie stalowym S60 zasilaną z rozdzielni 

tłoczni. 
 

Szafa zabezpieczająco-sterująca  
Urządzenie zabezpieczająco-sterujące zabezpiecza i steruje pracą dwóch 

asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych. Urządzenie 

zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w poliestrowej szafie sterowniczej 

o stopniu ochronności IP65 z podwójnymi drzwiami. Zabezpieczona jest 

zamkiem oraz alarmem antywłamaniowym. 

 

Elementy szafy sterowniczej: 
 

- sterownik  plus zestaw startowy do komunikacji  
- woltomierz  
- do mocy 4[kW] rozruch pomp za pomocą styczników, powyżej 4[kW] rozruch 
za pomocą sofstartów 
- zasilacz buforowy z akumulatorem  
- oświetlenie szafy sterowniczej 
- grzałka z termostatem 
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- styczniki, przekaźniki, listwy przyłączeniowe 
- gniazdo remontowe 230V 
- wtyk do podłączenia agregatu prądotwórczego 

 

Dodatkowo: 
 

- moduł telemetryczny, 
- gniazdo 24V, 
- amperomierz. 

 

Zabezpieczenia: 
 

- zabezpieczenie różnicowo prądowe 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C 
- zabezpieczenie nadprądowe trójfazowe dla każdej z pomp 
- wyłączniki silnikowe dla każdej z pomp  
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy, spadkiem napięcia zasilania, asymetrią 
zasilania 
- zabezpieczenie obwodów sterowniczych 
- zabezpieczenie grzałki i termostatu 
- zabezpieczenie gniazda 230V 
- zabezpieczenie sygnalizacji 

 

Wyłączniki, przełączniki, przyciski: 
 

- przełącznik 0 / Sieć / Agregat 
- przełącznik Automat / 0 / Ręka dla każdej z pomp 
- wyłącznik sygnalizacji akustyczno – optycznej 
- wyłącznik sterownika  
- przycisk załączania w trybie ręcznym każdej z pomp 
- przycisk wyłączania w trybie ręcznym każdej z pomp 
- przełącznik otwarcia szafy sterowniczej, otwarcia włazu przepompowni 
- przycisk kasowania alarmu 

 

Sygnalizacja: 
 

- praca każdej z pomp  
- awaria każdej z pomp 
- alarmowa (sygnalizacja akustyczno – optyczna) 

 

Program sterujący 

 

Realizacja naprzemiennej pracy pomp w tłoczni ścieków. Podstawowym 
sygnałem sterującym jest sonda ultradźwiękowa. W przypadku awarii sondy 
pracę przejmuje sterowanie alternatywne oparte na czujnikach pływakowych 
(suchobiegu i alarmowy). Algorytm sterowania uwzględnia automatyczne 
przełączanie pomiędzy pompami w przypadku zaistnienia awarii jednej z nich. 
W przypadku pojawienia awarii od strony zasilania obie pompy nie załączą się. 

 

Komunikacja  
Moduł telemetryczny pozwala na przesłanie informacji w technologii 

GSM/GPRS do centralnej dyspozytorni. Rodzaj informacji, kształt mapy 
pamięci sterownika może być skonfigurowana według wymagań użytkownika 
pod warunkiem podania tychże informacji podczas zamówienia tłoczni. 
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Mapa pamięci jest przygotowywana na etapie zamówienia pod wytyczne 

klienta (na etapie zamówienia należy sprecyzować kształt mapy pamięci). 

 

Wyposażenie dodatkowe, które wchodzi w zakres dostawy tłoczni: 
- wentylacja: 
- rura PE fi 110 zbiornika tłoczni, 
- 2x rura PVC 160 z kominkami – wentylacja zbiornika do zabudowy tłoczni,  
- drabinka złazowa,  
- pompa odwadniająca -400V (bez pływaków)z sondami 
konduktometrycznymi-1 szt./przep. 
- właz 900x900,  
- filtr węglowy 110 – 1szt, 
- oświetlenie zbiornika.  
Tłocznia musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12050:1 oraz 

normy PN-EN 12050:4. 
 

Tłocznia musi zostać wykonana w hali technologicznej producenta w 

zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Proces produkcyjny powinien 

przebiegać zgodnie z systemem jakości ISO 9001-2001. 
 

Zmiana parametrów urządzenia na inne niż opisane w dokumentacji wymusza 

na dostawcy urządzenia ponowne przeliczenie układu sieci kanalizacyjnej oraz 

uzyskanie zgody zamawiającego i projektanta. 
 

Tłocznia powinna zostać dostarczona wraz ze sterowaniem jako komplet od 

jednego producenta, z gwarancją oraz pełną dokumentacją zawierającą 

wymagane deklaracje zgodności oraz certyfikaty. 
 

13. Rurociąg tłoczny tłoczni ścieków.  
Rurociąg tłoczny o długości L= 2.655,0 m należy wykonać z rur i kształtek  
PEHD Dn 110x6,6 SDR-17 PN 10 wg PN-EN12201-2 łączonych metodą 

zgrzewania.  
Przy przepompowni ścieków, na trasie rurociągu tłocznego, na załamaniach 

rurociągu, należy wykonać studzienki rewizyjne S3 i S4 w celu ewentualnego 

czyszczenia rurociągu w przypadku awarii. Studzienki wykonać zgodnie z 

załączonym rysunkiem nr.14.  
W najwyższym punkcie rurociągu należy zamontować, w studzience Dn 800, 

zawór na- i od - powietrzający Dn 80.  
Rurociąg tłoczny prowadzić na głębokości 1,50 m od p.t. do dna rurociągu. 

Rurociąg tłoczny wprowadzić do istniejącej studni rozprężnej przed m. Płonica. 

Rurociąg należy poddać próbie wodnej na ciśnienie p = 3,0 bara w czasie  
30 min. 

 

14. Sieć wodociągowa 
 

Sieć wodociągową Dn 110x6x6, L= 2.132 m , Dn 90x5,4 L= 148 m oraz 

przyłącza do przepompowni i tłoczni Dn 90x5,4 L= 160 m, o łącznej długości 

2.290,0 m, należy wykonać z rur PEHD SDR-17 PN 10 wg PN-EN 20201-2 

łączonych metodą zgrzewania czołowego 
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Projektowaną sieć wodociągową Dn110 należy włączyć do istniejącej sieci 

wodociągowej PCV Dn 90 w m. Mosiny za pomocą trójnika kołnierzowego fi 

80x80x80 oraz zwężki dwukołnierzowej fi 80/100. Złącze zakończyć zasuwą 

kołnierzową żeliwno-klinowo Dn 100 o miękkim klinie wg PN-83/M-74024 oraz 

tuleją kołnierzową PEHD fi 110 w celu montażu rurociągu z rur PEHD przez 

zgrzewanie zgodnie z Instrukcją montażu rurociągów z polietylenu. 
 

Miejsce włączenia należy wyposażyć w skrzynkę uliczną i tabliczkę 

informacyjną, 
 

W podany powyżej sposób należy włączyć przyłącza wodociągowe Dn 90 do 

przepompowni i tłoczni ścieków. Na końcówkach przyłącz wodociągowych 

należy zamontować hydranty nadziemne p.poż. Dn 80 z zasuwami 

odcinającymi Dn 80 . 
 

Wszystkie zasuwy należy zamontować z miękkim klinem. 
 

Na trasie sieci wodociągowej Dn 110x6,6, w najwyżej położonym punkcie 

sieci, należy zamontować w studzience Dn 800 zawór na- i od-powietrzający 

Dn 100 . 
 

Na załamaniach rurociągu zamontować bloki oporowe BO zgodnie z 

rysunkami 

 

15. Próba szczelności sieci wodociągowej  
Próbę na ciśnienie p = 5,0 x 1,5 = 7,5 bara należy przeprowadzić w czasie 30 

minut odcinkami co ca 200.  
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego próby ciśnieniowej należy wykonać 

dezynfekcję rurociągu. Wynik protokołu badania wody załączyć do 

dokumentów odbiorowych. 

 
16. Przejście pod drogami powiatowymi i drogą wojewódzką  

Zgodnie z wydanymi Decyzjami właścicieli dróg przejścia pod drogami należy 

wykonać metodą przewiertu w rurach stalowych. Wprowadzenie rur PVC i 

PEHD do rur stalowych należy wykonać stosując klocki podporowo-ślizgowe z 

drewna twardego lub prefabrykowane manszety przymocowane na stałe do rur 

przy pomocy objem. Podpory należy mocować bezpośrednio za kielichami rur. 

Odstępy pomiędzy podporami powinny wynosić 0,8 – 1,4 m w zależności od 

średnicy rury. 
 

Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze stalowej należy poddać próbie 

na szczelność złączy, na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem jej do rury 

stalowej.  
Przestrzeń pomiędzy rurami należy zamulić piaskiem z użyciem wody. 

 

17. Roboty w drogach gminnych  
Mając na uwadze istniejące uzbrojenie podziemne i naziemne oraz nie 

najlepszy stan dróg gminnych przewidziano prowadzenie robót wod.-ka. w tych 

drogach. 
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Po ułożeniu rur w wykopie oraz ich zasypaniu z wykonaniem zagęszczenia 

należy górną część wykopu wyłożyć brukiem. 

 

18. Obowiązki wykonawcy  
- na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić zainteresowane instytucje i 

gospodarzy uzbrojenia podziemnego  
- w czasie wykonywania robót zachować przepisy bhp i p.poż.  
- oznakować tablicami wykopy i zamontować pomosty komunikacyjne w 

miejscach tego wymagających  
- do odbioru końcowego przedłożyć dokumentację powykonawczą  
- wytyczenie trasy oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zlecić 

uprawnionej służbie geodezyjnej  
- całość robót wykonać zgodnie z „Instrukcją projektowania, wykonania i 

odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 

polietylenu „, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych cz. II”,  
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

opracowanym projektem. 
 
 
 
 
 

 

Projektant : 
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O B L I C Z E N I A 
 
 
 

 

1. Obliczenie średnicy sieci wodociągowej 

 

1.1. Obliczenie ilości mieszkańców  

Pismo Gminy Człuchów nr.271.3.2015 z 28.01.2015 r. 

 

- liczba mieszkańców 421  

- liczba posesji 98 szt. 

 

N = 98 x 3,5 = 343 osoby 

 

Do obliczeń przyjęto : 

 

N = 421 osób 

 

Współczynnik zaludnienia w gospodarstwie 

 

421  

n = --------- = 4,3  

98  

1.2. Obliczenie ilości wody 

 

Qdśr = 421 x 150 = 63.150 l/d = 63,2 m3/d 

 

Qdmax = 63.150 x 1,2 = 75.780 l/d = 75,8 m3/d 

 

75,8 x 1,8  

Qhmax = --------------- = 5,7 m3/h = 1,6 l/s  

24 

 

1.3. Strata ciśnienia Płonica – Mosiny dla Dn 110 x 6,6  

- Q = 5 l/s, pmin = 0,1 Mpa – jeden hydrant płukanie 

sieci Spadek ciśnienia na trasie sieci wodociągowej 

wyniesie : H = 2500 x 0,0055 = 14 m = 1,4 bara 

 

Przyjęto sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PEHD 100 o średnicy Dn 

110 x 6,6 SDR – 17 PN 10 
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2.  Obliczenie ilości ścieków sanitarnych dla przepompowni  ścieków – PS 

 

- ilość posesji dla PS przyjęto 30 posesji  

- liczba mieszkańców wyniesie 30 x 4,3 = 130 osób 

 

a. Ilość ścieków wyniesie : 

 

Qśr = 1,2 x 130 x 150 x 0,95 = 22.230 l/d = 22,2 m3/d 

 

Qdmax = 22.230 x 1,2 = 26.676 l/d = 26,7 m3/d 
 
 

 

26,7 x 1,8  

Qhmax = --------------- = 2,0 m3/h = 0,6 l/s  

24 

 

3. Obliczenie ilości ścieków sanitarnych dla tłoczni  ścieków – TŁ 

 

- liczba mieszkańców wyniesie n = 421 osób 

 

a. Ilość ścieków wyniesie : 

 

Qśr = 1,2 x 421 x 150 x 0,95 = 71.991 l/d = 72,0 m3/d 

 

Qdmax = 71.991 x 1,2 = 86.389 l/d = 86,4 m3/d 
 
 

 

86,4 x 1,8 
 

Qhmax = --------------- = 6,5 m3/h = 1,8 l/s  

24 

 

2. Fundament pod przepompownię ścieków 

 

Dane wyjściowe :  

- rzędna terenu 157,10 m.n.p.m.  

- rzędna zwierciadła wody 154,00 m.n.p.m.  

- rzędna posadowienia 151,89 m.n.p.m. 

 

Fundament pod przepompownię ścieków  

- zbiornik śr. 1660 mm 

 

1,3 x 3,14 x 1,66 x 1,66  

Fp = ------------------------------ = 2,8 m2  

4 
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- wysokość zwierciadła wody 154,00 – 151,89 = 2,1 m - 

w = 1,0 T/m3 

 

W = Fp x h x w = 2,8 x 2,1 x 1,0 = 5,9 T 

 

Przyjęto płytę fundamentową o wymiarach 3,0 x 3,0 x 0,5 = 4,5 m2 

 

Ciężar płyty fundamentowej 4,5 x 2,2 T/m3 = 10,0 T 

 

Współczynnik wypłynięcia wyniesie :  

c 10,0  

---- = --------- = 1,7 1,5 co spełnia warunek  

W 5,9 

 

2. Fundament pod tłocznię ścieków 

 

Dane wyjściowe :  

- rzędna terenu 157,80 m.n.p.m. 

- rzędna zwierciadła wody 154,36 m.n.p.m. 

- rzędna posadowienia 153,56 m.n.p.m. 

 

Fundament pod przepompownię ścieków  

- zbiornik śr. 1660 mm 

 

1,3 x 3,14 x 2,25 x 2,25  

Fp = ------------------------------ = 5,2 m2  

4   

- wysokość zwierciadła wody 154,36 – 153,56 = 0,8 m 

- w = 1,0 T/m3   

 

W = Fp x h x w = 5,2 x 0,8 x 1,0 = 4,2 T 

 

Przyjęto płytę fundamentową o wymiarach 2,7 x 2,7 x 0,5 = 3,6 m2 

 

Ciężar płyty fundamentowej 3,6 x 2,2 T/m3 = 7,9 T 

 

Współczynnik wypłynięcia wyniesie :  

c 7,9  

---- = --------- = 1,52 1,5 co spełnia warunek  

W 5,2 
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INFORMACJA BIOZ 
 
 
 

 

1. Nazwa i adres projektu budowlanego  
Sieci wod.-kan. Mosiny gm. Człuchów 

 

2 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres  
Urząd Gminy Człuchów ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów 

 

3 Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację  
Stefan Klejster ul. Stokrotkowa 3 87-800 Włocławek 

 

CZĘŚĆ OPISOWA : 

 

4 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  
Zakres robót oraz ich kolejność wykonywania obejmuje projekt : 

 

a/ wykonanie wykopów pod piaskownik i przepompownię ścieków, wykonanie 

fundamentów pod urządzenia oraz montaż tych urządzeń. 
 

b/ wykonanie wykopu pod tłocznię ścieków, wykonanie fundamentów pod 

urządzenia oraz montaż tych urządzeń. 
 

c/ wykonanie wykopów pod kanalizację sanitarną oraz montaż kanalizacji 
 

d/ wykonanie wykopów pod przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz montaż 

przyłącz 
 

d/ wykonanie wykopów pod sieć wodociągową oraz rurociąg tłoczny 

kanalizacji sanitarnej oraz montaż sieci. 

 

5 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Istniejącymi obiektami budowlanymi są :  

- sieć elektryczna napowietrzna oraz kablowa telefoniczna  
- sieć wodociągowa 

 

6 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Nie występują 

 

7 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich występowania  
Głównymi zagrożeniami występującymi podczas realizacji robót są : 

 

- mechaniczne wykonywanie wykopów pod przepompownię ścieków, tłocznię 

ścieków, piaskownik, studnie kanalizacyjne Dn 1200  
- wykonywanie wykopów pod projektowane sieci wod.-kan.  
- ręczne profilowanie wykopów  
- zasypka wykopów  
- zagęszczanie podłoża gruntowego 
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Roboty montażowe  

- montaż urządzeń i rurociągów w gotowym wykopie  
- transport technologiczny pionowy i poziomy  

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy 

: - stosować sprzęt ochrony osobistej  
- wygrodzić strefy bezpieczeństwa pracy sprzętu mechanicznego 

- ustawić tablice ostrzegawcze  
- wykonać bariery ochronne w odległości 1,1 m od krawędzi 

wykopu - zabroniony jest transport materiałów nad stanowiskami 

roboczymi - stosować tylko sprawny sprzęt techniczny 

 

8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych  

Odbyte przez pracowników obowiązkowe kursy bhp i p.poż. oraz instruktaż 

pracowników przeprowadzony przez kierownika budowy/robót na stanowisku 

pracy przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

 

9 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną edukację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń.  
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 

 

- przystąpić do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej po 

przeprowadzonym instruktażu na stanowisku pracy  
- obowiązuje znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie w 

nawiązaniu do rodzaju wykonywanej pracy  
- właściwa organizacja, zabezpieczenie oraz utrzymanie ładu i porządku na 

stanowisku pracy  
- znajomość zasad i warunków bezpieczeństwa pracy z użyciem maszyn, 

urządzeń technologicznych, sprzętu i narzędzi.  
- dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych  
- znajomość telefonów alarmowych  
- utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno – bytowych. 
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