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Gniezno, dnia 29.07.2016 r 

 

 

mgr inż. Mirosław Bździak 
......................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
 

WKP/0294/PWOS/08 
.................................................  
(nr uprawnień)  
 
 

WKP/IS/0095/09 
.....................................................  
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - 

tj. Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt 

budowlany: 

 

„Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczal ni ścieków w R ąbczynie w 

ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i o dpadowej” 

 

sporządzony dla: 

WODKAN Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Partyzancka 27 

63-400 Ostrów Wlkp. 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

 

 
 
…………………………….    ……………………………………….. 

   (podpis)         (pieczęć) 
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Gniezno, dnia 29.07.2016 r 

 

 

mgr inż. Jan Lingas 
......................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
 

280/76/Pw 
.................................................  
(nr uprawnień)  
 
 

WKP/IS/2805/01 
.....................................................  
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

 

 

Oświadczenie projektanta sprawdzaj ącego 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - 

tj. Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt 

budowlany: 

„Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczal ni ścieków w R ąbczynie w 

ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i o dpadowej” 

 

sporządzony dla: 

WODKAN Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Partyzancka 27 

63-400 Ostrów Wlkp.  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….    ……………………………………….. 
  (podpis)        (pieczęć) 
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1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy obiektów na terenie oczyszczalni 

ścieków komunalnych, zlokalizowanej w miejscowości Rąbczyn. Budowa i przebudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków związana jest z koniecznością zmiany rozwiązań techniczno-technologicznych 

w zakresie gospodarki osadowej i odpadowej oraz poprawą istniejącego stanu technicznego 

oczyszczalni. 

 

 

2. Podstawa opracowania. 

 

Podstawę formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi: 

Umowa nr 26/2015 z dnia 21.08.2015 r zawarta pomiędzy WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 27, 63-400 Ostrów Wlkp., a Eco Treatment z 

siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno, dotycząca opracowania dokumentacji 

technicznej pn.:  

 

„Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczal ni ścieków w R ąbczynie w 

ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i o dpadowej” 

  

Podstawę formalnoprawną realizacji przedmiotowego opracowania stanowią następujące akty 

prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 

1642, 2295). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414                                   

z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.(Dz. U. 2014, poz. 1800)                 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych. (Dz. U. 2015, poz. 257). 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21 późniejszymi 

zmianami).  

7. Pozostałe akty prawne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. 

 

Podstawę techniczną realizacji przedmiotowego opracowania stanowią następujące dane: 

 

1. Mapa do celów projektowych 1:500. 

2. Dokumenty regulujące sprawy własności terenu przedmiotowej oczyszczalni. 
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3. Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania. 

4. Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowiązujące przepisy prawne                     

i BHP. 

 

 

3. Cel i zakres opracowania. 

 

Celem sporządzenia przedmiotowego opracowania jest dostarczenie Inwestorowi danych koniecznych 

do wykonania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni 

ścieków w Rąbczynie, umożliwiającej przeprowadzenie inwestycji w ramach modernizacji systemu 

gospodarki osadowej i odpadowej. Przyjęte rozwiązania techniczne zostaną dostosowane do obecnie 

obowiązujących standardów i wiedzy inżynierskiej stosowanej w oczyszczaniu ścieków. 

 

 

4. Lokalizacja oczyszczalni ścieków 

 

Modernizowane obiekty oczyszczalni ścieków zlokalizowane są w Raszkowie na działce ewidencyjnej 

nr 233 ark. 2, obręb ewidencyjny 0018 Rąbczyn, jednostka ewidencyjna 301706_5 Raszków – obszar 

wiejski. 

 

Całkowita pow. działki wynosi 5,79 ha. Teren, na którym znajdują się obiekty oczyszczalni ścieków 

jest ogrodzony.  

 

 

5. Stan prawny nieruchomo ści i obowi ązki zakładu w stosunku do osób 

trzecich 

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na gruncie, której właścicielem jest WODKAN 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie oczyszcza ścieki komunalne i po oczyszczeniu odprowadza je do 

odbiornika – ziemi, poprzez rów melioracyjny oznaczony symbolem: CII stanowiący dopływ rzeki 

Ołobok, poprzez istniejący wylot betonowy. 

Do obowiązków zakładu eksploatującego oczyszczalnię ścieków należy zachowanie parametrów 

pracy oczyszczalni oraz jakości oczyszczonych ścieków zgodnie z warunkami określonymi w 

pozwoleniu wodno - prawnym oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 

r.(Dz. U. 2014, poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

Obowiązkiem zakładu będzie również utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń 

służących do odwadniania i higienizacji osadów.  
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Oddziaływanie oczyszczalni ścieków, ze względu na przyjęte rozwiązania techniczno - technologiczne 

zamknie się w granicach jej ogrodzenia.  

 

 

6. Ilość osadów powstaj ących na terenie oczyszczalni 

 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, pismo znak TO/AS/4708/2015 z dnia 12.11.2015r. sumaryczna 

ilość osadów przefermentowanych (wstępnych i nadmiernych) wynosić będzie: 

 

Qodśr   =  200 m3/d    - średnio dobowo, 

Qodmax  =  250 m3/d - max. dobowo, 

Uon   =  97 %     - uwodnienie nadawy osadu, 

 

 

7. Technologia odwadniania i higienizacji osadów  

 

Ciąg technologiczny odwadniania i higienizacji osadów służyć będzie do przeróbki osadów wstępnych 

i nadmiernych powstających w trakcie oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. 

Osady przed skierowaniem do systemu odwadniania i higienizacji poddawane są procesowi 

stabilizacji beztlenowej w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Po fermentacji osad kierowany 

jest do zbiornika osadu przefermentowanego. 

     

Zgodnie z informacją otrzymaną od Inwestora, na terenie oczyszczalni ścieków powstawać będą 

następujące ilości osadów : 

 

Qodśr   =  200 m3/d    - średnio dobowo, 

 

Qodmax  =  250 m3/d - max. dobowo, 

 

Uon   =  97 %     - uwodnienie nadawy osadu, 
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Ciąg technologiczny stacji odwadniania i higienizacji osadów składał się będzie z następujących 

obiektów: 

 

1. Pompownia osadu uwodnionego: 

1.1. Pompa nadawy [PN], 

1.2. Rozdrabniacz nadawy [RN],  

 

2. Stacja odwadniania i higienizacji osadu 

2.1.  Stacja odwadniania osadu [SOO] 

2.2.  Przepompownia osadu odwodnionego [POo], 

2.3.  Stacja higienizacji osadu [SHO] 

 

3. Obiekty towarzysz ące: 

4.1.  Przepompownia wód ociekowych [PWO] 

4.2.  Wiata magazynowania odpadów [WMO] 

 

7.1. Opis przebiegu procesów  

 

Zgromadzony w zbiorniku osadu przefermentowanego osad pobierany będzie przez pompownię 

osadu uwodnionego. Pompownia wyposażona zostanie w, m.in.: 

• pompę nadawy [PN] sterowaną automatycznie w funkcji zadanego przepływu w stacji 

odwadniania osadu. W tym celu do szafy sterowniczej pompowni osadu uwodnionego należy 

doprowadzić sygnał z szafy stacji odwadniania osadu oraz zasilanie pompy nadawy 

wyposażyć w przetwornicę częstotliwości. Dodatkowo w zbiorniku osadu 

przefermentowanego zabezpieczony będzie pomiar poziomu, który uniemożliwi załączenie 

pompy w przypadku osiągnięcia poziomu minimalnego. 

• rozdrabniacz nadawy [RN] załączany automatycznie w momencie załączenia pompy nadawy, 

 

Pompownia osadu odwodnionego wyposażona zostanie w dwa zespoły pompy i rozdrabniacza 

przypisane do konkretnej linii odwadniania osadu. 

Osad z pompowni osadu uwodnionego będzie do stacji odwadniania osadu, w skład której wchodzić 

będą m.in.: 

• urządzenie do dawkowania flokulantu [Md], 

• reaktor flokulacji [Rf], 

• prasa ślimakowa [Pf], 

• pompa osadu odwodnionego [POo], 

• pompa podnosząca ciśnienie [PPc], 

• stacja przygotowania flokulantu [Sap], 

• zbiornik magazynowy koncentratu [ZMk], 

• pompa koncentratu flokulantu [PKf], 

• pompa dozująca flokulant [PDF] 
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Dodatkowo instalacja zostanie wyposażona w urządzenia kontrolno pomiarowe umożliwiające: 

• pomiar gęstości nadawy osadu, 

• pomiar ilości nadawy osadu, 

• pomiar ilości roztworu flokulantu, 

 

Stacja odwadniania osadu sterowana będzie automatycznie z szafy sterowniczej wchodzącej w 

zakres dostawy urządzenia. W celu zabezpieczenia wody do płukania prasy zakłada się 

doprowadzenie wody technologicznej, którj ciśnienie będzie podnoszone przy pomocy dodatkowej 

pompy.  

 

Osad po odwodnieniu będzie mógł być kierowany w następujących kierunkach: 

• do dalszej przeróbki np.: suszarni, 

• do stacji higienizacji osadu, 

• na plac składowy osadu, 

Wybór kierunku przepływu osadu odwodnionego odbywał się będzie na szafie sterowniczej zasuw z 

napędem elektrycznym. Brak odnotowania otwarcia odpowiedniej zasuwy uniemożliwiał będzie 

załączanie stacji odwadniania i higienizacji osadu.  

 

W celu higienizacji osadu zainstalowane zostaną urządzenia umożliwiające mieszanie osadu z 

wapnem. W skład stacji higienizacji osadu wchodzić będą m.in.: 

• zasobnik wapna [ZW], 

• dozownik wapna [DW]. 

• przenośnik ślimakowy wapna [PSw], 

• mieszacz osadu z wapnem [MO], 

• przenośnik ślimakowy osadu po higienizacji [PSo], 

 

Higienizacja wapnem osadu odwodnionego polega na dodawaniu wapna – najczęściej palonego do 

placka odwodnionego osadu. Proszek wapna przylega do osadu i zaczyna się reakcja gaszenia 

wapna powiązana ze wzrostem pH i wzrostem temperatury. Ilość wapna niezbędnego do podniesienia 

pH i temperatury oraz uzyskiwane odwodnienie osadów można wyliczyć lub znaleźć na nomogramach 

sporządzonych z empirycznych wzorów. Teoretyczne 1 kg CaO pochłania, w procesie hydratacji 0,32 

kg wody tworząć 1,32 kg wapna hydratyzowanego. Równocześnie następuje odparowanie wody – 

zależne od ilości wydzielonego ciepła. 

Po dodaniu wapna palonego następuje wzrost s.m. osadu. Po zmniejszeniu uwodnienia osadu 

zawarte w nim wapno hydratyzowane dalej reaguje z dwutlenkiem węgla tworząc węglan wapna. 

Powoduje to dalszą stabilizację osadu. Z 1,32 kg Ca(OH)2 powstaje 1,78 kg CaCO3 plus 0,32 kg H2O 

plus 2215 kJ energii, która jest zużywana do dalszego suszenia osadu. 

Dawki wapna zależą od szeregu czynników: 

- wymaganego stopnia higienizacji, 

- rodzaju osadu, 

- stężenia s.m. osadu, 

- jego zasadowości, 
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Teoretyczna dawka wapna niezbędna dla utrzymania pH>12 przez 30 min wynosi ok 0,3 – 0,5 kg 

Ca(OH)2/ kg s.m. osadu. 

W celu ograniczenia  kosztów jednostkowych higienizacji osadu należy dobierać dawkę sprawdzając 

jej efekt – np.: redukcja suchej masy organicznej o 40% i unieszkodliwianie jaj Ascaris. 

 

Sterowanie stacją higienizacji osadu odbywać się będzie z szafy sterowniczej wchodzącej w zakres 

dostawy urządzeń. 

 

W celu odprowadzenia odcieków powstających w procesie odwadniania osadu oraz z placu 

składowania osadu projektuje się wykonanie przepompowni wód ociekowych [PWO]. Przepompownia 

wyposażona zostanie w pompy zatapialne sterowne automatycznie w funkcji poziomu ścieków z 

zabezpieczeniem poziomu minimum przed suchobiegiem (uniemożliwiający uruchomienie pompy) 

oraz maksimum przed przepełnieniem załączającym do pracy dwie pompy. System sterowania 

umożliwi naprzemienność pracy pomp. 

  

Dodatkowo zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w projektowanym budynku technicznym wydzielone 

zostanie pomieszczenie, w którym zainstalowane będą szafy zasilająco - sterujące poszczególnych 

urządzeń. W celu ułatwienie obsługi instalacji w poszczególnych pomieszczeniach technicznych 

zostaną zainstalowane panele obsługowe. 

 

Centralny punkt sterowania pracą oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest w sterowni znajdującej się 

w budynku socjalno – administracyjnym [BAS]. Do istniejącego systemu doprowadzone zostaną 

sygnały z poszczególnych szaf sterowniczych projektowanych urządzeń, umożliwiających określenie 

stanu pracy – awarii, podgląd odczytów z aparatury kontrolno – pomiarowej itp. 

 

7.2. Przeznaczenie urz ądzeń i parametry techniczne 

 

7.2.1. Pompownia osadu uwodnionego 

 

Pompownia osadu uwodnionego ma za zadanie rozdrobnienie i kierowanie osadu z komory osadu 

przefermentowanego do stacji odwadniania i higienizacji osadu. 

 

A. Pompa nadawy osadu [PN] 

 

W pompowni osadu uwodnionego zainstalowana zostanie pompa typ PL-200 produkcji Boerger  lub 

równoważna spełniająca następujące parametry techniczne: 

• liczba pomp n = 2 szt 

• wydajność: 12,0-15,0 m3/h przy max. nastawie falownika 35,0 Hz, 

• moc napędu: max. 5,5 kW, 

• jednostkowa objętość komory roboczej pompy > 1,8 litra/obrót wału, 

• knstrukcja – pompa wyporowa rotacyjna, 
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• całkowite wyłożenie korpusu wymiennymi elementami ochronnymi – wkładki obwodowe i 

osiowe, 

• tłoki trójskrzydłowe o geometrii śrubowej, 

• obudowa części przepływowej pompy w konstrukcji jednoczęściowej, 

• bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu 

ciśnieniowego, 

• rdzenie wałów bez kontaktu z pompowanym medium, 

• możliwość przeprowadzenia serwisu bez demontażu instalacji rurociągowej (wymiana tłoków, 

uszczelnień, elementów obwodowych i osiowych itp.), 

• zdolność przenoszenia nieplastycznych ciał stałych 40,0 mm, 

• prędkość obrotowa maksymalnie 250 obr./min., 

• zabezpieczenie przed suchobiegiem - czujnik temp. Pt-100, 

• zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia - presostat elektroniczny, 

 

B. Rozdrabniacz nadawy [RN] 

 

W pompowni osadu uwodnionego zainstalowany zostanie rozdrabniacz frezowy typ UNIHACKER 

HPL-200 produkcji Boerger  lub równoważny spełniająca następujące parametry techniczne: 

• przepływ: 15,0 m3/h / praca bez falownika, 

• moc napędu: max. 3,0 kW, 

• jednostkowa objętość komory roboczej rozdrabniacza > 1,8 litra/obrót wału, 

• konstrukcja – rozdrabniacz frezowy dwuwałowy, 

• wyłożenie korpusu osiowymi elementami ochronnymi – wkładki osiowe, 

• zróżnicowana geometria obu wałów, 

• zróżnicowana prędkość obrotowa obu wałów, 

• możliwość pojedynczej wymiany każdego z frezów, 

• obudowa części przepływowej rozdrabniacza w konstrukcji jednoczęściowej, 

• bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu 

ciśnieniowego, 

• możliwość przeprowadzenia serwisu bez demontażu instalacji rurociągowej (wymiana tłoków, 

uszczelnień, elementów obwodowych i osiowych, itp.), 

• prędkość obrotowa maksymalnie 160 obr./min. 

 

7.2.2. Stacja odwadniania i higienizacji osadu 

 

Stacja odwadniania osadu wykonana zostanie jako dwa niezależne ciągi technologiczne oparte o 

prasę ślimakową współpracującą z zespołem urządzeń. Zadaniem stacji odwadniania osadu będzie 

zmniejszanie stopnia uwodnienia osadów powstających w procesie oczyszczania. Osad po 

odwodnieniu może być higienizowany w projektowanej stacji higienizacji osadu. Zadaniem stacji 

higienizacji będzie magazynowanie, dozowanie i wymieszanie wapna z osadem w celu zapewnienia 

higienizacji. 



Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie - branża technologiczna 

 
 ECO TREATMENT    ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1,  62-2 00 Gniezno                         
19 

Stacja odwadniania i higienizacji osadu została zaprojektowana dla następujących danych 

otrzymanych od Inwestora: 

• rodzaj osadu:     osad wstępny i nadmierny stabilizowany  

beztlenowo w komorach fermentacyjnych, 

zawartość organiki < 65,2% , pH ok. 7,5 

• maksymalna ilość osadów:   250 m3/d (średnio 200 m3/d), 

• uwodnienie osadu w nadawie:   97% (3% sm), 

• zakładany czas pracy instalacji odwadniania: 16 h/d, 7 d/tydz., 

• wydajność prasy ślimakowej RoS3Q800:  zgodnie z krzywą wydajności, 

• uzyskiwany efekt odwodnienia osadu min. 20% s.m.o  

 

Efekt uzyskanego odwodnienia zależy od procesu technologicznego oczyszczania ścieków, a przede 

wszystkim od procesu przeróbki osadu. 

Zużycie polielektrolitu jest w znacznym stopniu uzależnione od rodzaju stosowanego polielektrolitu i 

chemicznego składu osadu. Na podatność osadu na flokulację i stabilność flokulacji nie bez znaczenia 

jest również stabilność procesów nitryfikacji, denitryfikacji oraz wiek osadu, fermentacji lub stabilizacji 

tlenowej.  

 

7.2.2.1. Stacja odwadniania osadu [SOO] 

 

W celu odwadniania osadu powstającego na terenie oczyszczalni ścieków zaprojektowana została 

kompletna linia do odwadniania osadu HUBER ROTAMAT® ROS 3 Q800 produkcji Huber 

Technology  lub równoważna, spełniająca poniższe parametry techniczne i składająca się z: 

 

 

A. Przepływomierz do pomiaru ilo ści osadu [Q] – 2 szt. 
 
 

Do pomiaru ilości osadu doprowadzanego do prasy. Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym klasy 

PN 40 do zabudowy na rurociągu osadowym. 

• średnica pomiarowa: DN80, 

• typ ochrony:  IP67, 

• wykładzina wewnętrzna: poliuretan, 

• materiał elektrod: 1.4435 

 

B. Przepływomierz do pomiaru ilo ści polielektrolitu [Q] – 2 szt. 

 

Do pomiaru ilości roztworu polielektrolitu podawanego do osadu. Przepływomierz w wykonaniu 

kołnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociągu polielektrolitu. 

• średnica pomiarowa: DN25, 

• typ ochrony:  IP67, 

• wykładzina wewnętrzna: poliuretan, 

• materiał elektrod: 1.4435 
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C. Urządzenie do dawkowania flokulantu [Md] – 2 szt. 

 

Armatura międzykołnierzowa do równomiernego wymieszania środka flokującego z osadem, 

składająca się z pierścienia dozowania z wewnętrznym rozdzielaczem polimeru 4 dyszami. 

• średnica nominalna:  DN 80, 

• przyłącze polielektrolitu: DN 25, 

• długość zabudowy:  300 mm, 

• całkowita długość z dźwignią ciężarkową:  670 mm, 

• obudowa: RAL 5015, 

• części ruchome: AISI 420 

 

D. Reaktor flokulacji [Rf] – 2 szt. 

 

Poziomy zbiornik instalowany za mieszaczem osadu z polielektrolitem. Umożliwia optymalne 

wytworzenie kłaczków osadu. 

• długość reaktora: 4000 mm, 

• średnica reaktora: 250 mm, 

• pojemność: 160 l, 

• ciężar: 60 kg (urządzenie puste), 

• dopływ: DN 80, 

• odpływ: DN 150 

 

E. Prasa odwadniaj ąca ślimakowa [PF] – 2 szt. 

 

Prasa do ciągłego odwadniania osadu musi spełniać następujące założenia wyjściowe: 

• osad podawany jest pompowo do prasy, gdzie poddawany odwodnieniu jest poprzez powolne 

przesuwanie poprzez przenośnik ślimakowy. 

• urządzenie wyposażone jest w zestaw 3 sit szczelinowych zmniejszającym się prześwicie 

połączonych kołnierzowo.  Obudowa prasy jest wykonana ze stali nierdzewnej, z możliwością 

uniesienia pokrywy w celach konserwacyjnych. 

• osad transportowany jest od strefy wlotu do strefy prasowania za pomocą transportera 

ślimakowego o stożkowym wale i zmiennym skoku – zmniejszającym się w kierunku wylotu 

osadu odwodnionego. Transporter ślimakowy wyposażony jest na obwodzie w wymienne 

elementy z tworzywa sztucznego czyszczące wewnętrzną powierzchnię sita. 

• wykonanie materiałowe sita bębnowego prasy ze stali nierdzewnej 1.4307 (lub równoważnej). 

• wylot osadu zaopatrzony w stożek cylindryczny o napędzie pneumatycznym pozwalający na 

regulację światła otworu wylotowego (możliwość regulacji docisku, a co za tym idzie stopnia 

odwodnienia osadu). 

• zrzut – odprowadzenie osadu odwodnionego rynną zrzutową wyposażoną w zamykany otwór 

rewizyjny. 

• proces odwadniania i czyszczenia prasy powinien odbywać się przy wykorzystaniu jednego 

napędu umieszczonego po przeciwnej stronie w stosunku do wylotu. 
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• sposób czyszczenia – obrotowy bęben sita przepłukany przez nieruchome dysze 

umieszczone wzdłuż bębna filtracyjnego, 

• proces odwadniania i czyszczenia prasy odbywa się przy wykorzystaniu tego samego napędu: 

b) podczas fazy odwadniania – napędzany jest ślimak transportujący i 

odwadniający osad. 

c) podczas fazy płukania – napędzany jest bęben z powierzchnią filtracyjną, 

który ulega przepłukaniu przez nieruchome dysze. Ponadto, następuje 

wsteczny ruch przenośnika ślimakowego – elementy czyszczące na obwodzie 

ślimaka oczyszczają rewersyjnie wewnętrzną powierzchnię bębna. Podczas 

procesu płukania automatycznie zatrzymana jest praca pompy osadu. 

• nachylenie 10° maszyny ułatwia odpływ filtratu i popłuczyn, a przez to minimalizuje efekt 

zasysania zwrotnego wody przez odwodniony osad.    

 

Parametry techniczne: 

• króciec doprowadzenia osadu:  DN 150 

• odprowadzenie filtratu:  DN 150 

• zrzut – odprowadzenie osadu odwodnionego rynną zrzutową 

• ciężar: ok. 4000 kg  (napełniony ok. 5000 kg) 

 

Parametry napędu: 

• ilość: 1 szt., 

• moc: 3,0 kW, 

• prąd znamionowy: 11,8/6,8 A, 

• napięcie: 400 V, 

• częstotliwość: 50 Hz, 

• prędkość obrotowa: 0,99 min-1 

• ochrona:  IP 65, 

• klasa izolacji: F 

 

 

Zużycie medium płuczącego zależy od rodzaju medium i  ilości cykli płuczących. 

Ilość dysz 52, cykl płukania trwa 60 s.  

 

Chwilowe zapotrzebowanie na wodę: 

Dla wody wodociągowej:  4,32 l/s 

Dla wody technologicznej: 6,50 l/s 

 

Dla jednego cyklu płuczącego na godzinę: 

Dla wody wodociągowej zużycie wynosi    259  l/godz. 

Dla wody technologicznej zużycie wynosi        390  l/godz. 
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Dla trzech cykli płuczących na godzinę: 

Dla wody wodociągowej zużycie wynosi    778  l/godz. 

Dla wody technologicznej zużycie wynosi         1170 l/godz. 

 

Wymagane ciśnienie medium płuczącego       min 5 bar   

Wymagania dla wody technologicznej (wymiar zanieczyszczeń): 500 µm (maks 200 ppm) 

Doprowadzenie wody płuczącej do urządzenia – po stronie Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne: 

Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z osadem (w tym powierzchnia filtracyjna) wykonane 

ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej, wytrawianej w całości w kąpieli kwaśnej. 

Napęd: zabezpieczone żywicą syntetyczna RAL 5015 

Inne komponenty (łożyska, rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

 

Projektuje się wykonanie w osi urządzenia belki do celów serwisowych o udźwigu 2500 kg.  

 

F. Sprężarka – 2 szt. 

 

Sprężarka jako źródło sprężonego powietrza do sterowania naciskiem stożka prasującego o 

parametrach: 

• wydajność: 200 l/min, 

• ciśnienie 10 bar, 

• pojemność zbiornika: 24 l, 

• moc: 1,1 kW, 

• napięcie: 400 V, 

• częstotliwość: 50 Hz, 

• ochrona: IP 54 

 

G. Stacja przygotowania flokulantu [Sap] – 1 szt. 

 

Przepływowa stacja do automatycznego przygotowania roztworu flokulantu z proszku i  emulsji.  

• zdolność produkcyjna: 4.000 l objętość użytkowa 

• koncentracja zaprawy: Maks. 0,5 % 

 

Stacja wyposażona m.in. w: 

• zbiornik 3-komorowy prostokątny składający się z komór: zaprawy, dojrzewania i poboru. 

• przelew, 

• 3 króćce odbiorcze z zaworami kulowymi, 

• 2 mieszadła, 

• instalacja dozowania koncentratu emulsji do podłączenia przewodu elastycznego, 

• sonda poziomu, 
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H. Pompa koncentratu flokulantu [PKf] – 1 szt. 

 

Pompa koncentratu zasilająca stację przygotowania roztworu polielektrolitu. Montowana na posadzce.  

• wydajność:       70 l/h 

• zbiornik magazynowy : 1000 l 

 

Napęd: 

• moc: P = 0,37 kW, 

• napięcie: U = 400 V, 

• częstotliwość: f = 50 Hz, 

• rodzaj ochrony: IP 55 

 

I. Pompa dozowania flokulantu – 2 szt. 

 

Pompa mimośrodowa dozowania roztworu flokulantu do osadu  w celu jego skondycjonowania, o 

następujących parametrach:  

• ilość tłoczenia:  300 – 2200 l/h, 

• medium tłoczenia:  0,5 % roztwór polielektrolitu, 

• króciec ssawny:  G 1 ½ “ 

• króciec tłoczny:  G 1 ¼ “, 

• materiał i wykonanie:  

- części obudowy mające kontakt z medium  GG 25 

- części wirujące mające kontakt z medium / wirnik 1.4571 

- Stator/ uszczelnienie przegubu:      NBR 

 

Napęd silnikowy z przekładnią: 

• moc: P = 1,1 kW, 

• napięcie: U = 230/400 V, 

• częstotliwość: f = 50 Hz, 

• rodzaj ochrony: IP 55, 

• regulacja obrotów przetwornicą częstotliwości. 

  

J. Pompa podnosz ąca ci śnienie wody płucz ącej – 2 szt. 

 

• wydajność: dostosowana do wymagań prasy ślimakowej, 

• moc napędu: 5,5 kW, 

• napięcie: U = 400 V, 

• częstotliwość: f = 50 Hz, 

• ochrona silnika:  IP55, 

• nominalna średnica ssawna: DN 50, 

• średnica nominalna króćca tłocznego: DN 50, 
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• nominalne ciśnienie ssania:  PN 25, 

• ciśnienie nominalne strona tłoczna: PN 25 

 

K. Układ regulacyjny do kontroli dozowania polielek trolitu – 2 szt. 

 

Kompletny system pomiarowy składający się z: 

• Przetwornika, 

• Sondy, 

• Armatury 

 

L. Szafa zasilaj ąco – sterownicza – 1 szt. 

 

• szafa stalowa lakierowa prod Rittal  

• sterownik 2 x Siemens S7-1200 CPU 1224 x2 

• panel operatorski graficzny dotykowy Weintek 7,4” 

• dodatkowe dwie szafki z panelem sterującym 7,4” przy urządzeniach x2 

• wyłącznik główny 

• wyłącznik awaryjny x3 

• sterowanie prasą z falownikiem wektorowym x2 

• sterowanie kompresorem powietrza x2 

• komunikacja z  pompą osadu rzadkiego x2 

• współpraca z przepływomierzem osadu x2 

• komunikacja z pompą polielektrolitu x2 

• współpraca z przepływomierzem polielektrolitu x2 

• sterowanie układem dozowania polielektrolitu x2 

• współpraca z sondą gęstości osadu x2 

• sterowanie pompą wody z sofstartem x2 

• sterowanie podajnikiem śrubowym z falownikiem wektorowym x2 

• sterowanie pompą osadu gęstego z falownikiem wektorowym x2 

• komunikacja z układem higienizacji osadu x2 

• liczniki godzin pracy dla wszystkich napędów   

• wewnętrzne ogrzewanie szafy z termostatem 

• współpraca z stacją przygotowania polielektrolitu x2 

• komunikacja Scada – Profibus DP x2 

 

Na rurociągu dopływowym z pompowni osadu uwodnionego zainstalowana zostanie sonda do 

pomiaru gęstości (2szt = 1+1 dla każdego ciagu) Turbimax CUS51D wraz z przetwornikiem 

pomiarowym Liquiline M CM442 oraz armaturą wysuwalną do montażu na rurociągu Cleanfit CUA451 

produkcji Endress Hauser lub równoważna zapewniająca pomiar gęstości online wraz z armaturą 

montażową 
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7.2.2.2. Przepompownia osadu odwodnionego [POo] 

 

Przepompownia osadu odwodnionego wchodzi w zakres dostawy kompletnej linii do odwadniania 

osadów. Pompa osadu odwodnionego posiada następujące parametry techniczne: 

 

• wydajność: 1,0-3,0 m3/h przy max. nastawie falownika 35,0 Hz 

• moc napędu: 5,5 kW 

• jednostkowa objętość komory roboczej pompy > 1,8 litra/obrót wału 

• konstrukcja – pompa wyporowa rotacyjna 

• całkowite wyłożenie korpusu wymiennymi elementami ochronnymi – wkładki obwodowe i 

osiowe 

• tłoki trójskrzydłowe o geometrii śrubowej 

• obudowa części przepływowej pompy w konstrukcji jednoczęściowej 

• bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu 

ciśnieniowego 

• rdzenie wałów bez kontaktu z pompowanym medium 

• możliwość przeprowadzenia serwisu bez demontażu instalacji rurociągowej (wymiana tłoków, 

uszczelnień, elementów obwodowych i osiowych, itp.) 

• zdolność przenoszenia nieplastycznych ciał stałych 40,0 mm 

• prędkość obrotowa maksymalnie 250 obr./min. 

• zabezpieczenie przed suchobiegiem - czujnik temp. Pt-100 

• zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia - presostat elektroniczny 

• kosz podajnika osadu odwodnionego ze stali nierdzewnej 

• moc napędu ślimaka podajnika: max 1,5 kW 

 

Na rurociągach tłocznych osadu odwodnionego zabudowane zostaną zasuwy nożowe Ø 100 mm 

wyposażonej w napęd typ SA 07.2/A z głowic ą steruj ącą AM 01.1 produkcji AUMA  lub 

równoważny spełniający następujące parametry techniczne: 

• ilość   n = 8 szt, 

• prędkość   n = 32 o/min, 

• moc   Ns = 0,20 kW, 

• klasa szczelności IP68-DS., 

• ochrona antykorozyjna KS (C4 wg EN ISO 12944-2), 

• sterowanie nadrzędne binarne 24V DC, 

• zasilanie 3 x 400V/50 HZ, 

• wyposażenie elektryczne wg schemat 00R1AA-101-000, 

• grzałka kondensacyjna samoregulacyjna, 

• wskaźnik położenia mechaniczny, 
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7.2.2.3. Stacja higienizacji osadu [SHO] 

 

Stacja higienizacji osadu ma za zadanie umożliwienie mieszania osadu odwodnionego z wapnem – 

najczęściej palonym. Proszek wapna przylega do osadu i zaczyna się reakcja gaszenia wapna 

powiązana ze wzrostem pH i wzrostem temperatury. 

 

A. Zasobnik wapna [ZW] 

 

W celu magazynowania wapna projektuje się zastosowanie zasobnika wapna ZW-30 produkcji EKO-

CELKON  lub równoważny spełniający następujące parametry techniczne: 

• przeznaczenie:   magazynowania wapna, 

• pojemność  30m3, 

• napełniania   pneumatyczne, 

• opróżnianie  grawitacyjne 

• średnica zewnętrzna 2,5 m 

• rozstaw stóp  1666 x 1666 mm, 

• wysokość całkowita  ok. 10.000 mm 

• wysokość stóp podporowych 3500 mm 

• średnica otworu wylotowego zasobnika 250 mm, 

• wykonanie: stal konstrukcyjna zwykłej jakości zabezpieczona antykorozyjnie: strumieniowe 

oczyszczenie powierzchni do malowania . malowanie wewnętrzne 2 x (farba tankguard 

storage) i zewnętrzne 2 x podkład (farba epoksydowa), 1 x nawierzchniowa – farba 

poliuretanowa, 

• wyposażenie: 

a) rurociąg do załadunku wapna; średnica fi 88,9 mm x 5 mm z szybkozłączem 3”, 

b) filtr poligonalny odpylający z układem oczyszczania wstrząsowego, 

c) drabinka wejściowa, 

d) pomost z barierką, 

e) zawór bezpieczeństwa regulacji ciśnienia VCP, 

f) zaślepione króćce gwintowane fi1” – 2 szt. pod sygnalizację napełnienia, 

g) uchwyty pod tory kablowe w górnej części silosu, 

h) zasuwa nożowa odcinająca – 1 szt: 

 - typ:     zasuwa płaska do materiałów sypkich, 

 - średnica otworu przelotowego fi 250 mm, 

 - średnica kołnierza   fi 320 mm, 

 - maksymalne ciśnienie  8 bar, 

 - mechanizm otwierający  ręczny, 

i) elektrowibrator – 2 szt 

 - regulacja siły wymuszającej:  skokowa w przedziale 1,0 do 2,8 kN, 

 - prędkość obrotowa   3000 obr/min, 

 - moc zainstalowana   0,18 kW 

 - stopień ochrony   IP 65, 
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 - zasilanie    230/400 V, 50 HZ 

 - temperatura pracy   – 30 - +40°C, 

 j) podajnik wapna - szt 1 

  - napęd 1,1 kW, 

- zasilanie 400V, 50 HZ, 

- wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304, napęd zabezpieczony antykorozyjnie, 

 

B. Dozownik wapna [DW] 

 

W celu dozowania wapna projektuje się zastosowanie dozownika typ DW-01 produkcji EKO-

CELKON  lub równoważny spełniający następujące parametry techniczne: 

• medium   wapno palone, 

• długość   880 mm, 

• średnica ślimaka 80 mm, 

• skok ślimaka  80 mm, 

• wydajność  40 – 200 kg wapna, 

• kąt pracy  0° 

• napęd   0,37 kW, 

• typ pracy  S1, 

• klasa izolacji  F, 

• stopień ochrony IP 55, 

• napięcie  230/400 V, 50 Hz, 

• wykonanie:   korpus, elementy złączne: AISI304, 

ślimak z wałem: stal niskostopowa o podwyższonej odporności 

S355J2G3 

 

C. Mieszacz osadu z wapnem [MO] 

 

W celu dozowania wapna projektuje się zastosowanie dozownika typ DW-01 produkcji EKO-

CELKON  lub równoważny spełniający następujące parametry techniczne: 

• medium  wapno palone + osad odwodniony, 

• wydajność  do 5 m3/h, 

• długość   2455 mm, 

• szerokość  965 mm, 

• szerokość całkowita 1200 mm, 

• wysokość  900 mm 

• napęd na każdą oś motoreduktor w korpusie płaskim 2 x 1,1 kW, 

• typ pracy  S1, 

• klasa izolacji  F, 

• stopień ochrony IP 55, 

• napięcie  230/400 V, 50 Hz, 
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• wykonanie:   korpus, wały,elementy złączne: AISI304, 

 

D. Przeno śnik ślimakowy wapna  [PSw] 

 

W celu kierowania wapna do mieszacza projektuje się zastosowanie przenośnika typ PS-160/1,2 

produkcji EKO-CELKON  lub równoważny spełniający następujące parametry techniczne: 

• medium  wapno palone, 

• długość   1200 mm, 

• średnica ślimaka 160 mm, 

• skok ślimaka  160 mm, 

• kąt pracy  30° 

• napęd    0,37 kW, 

• typ pracy  S1, 

• klasa izolacji  F, 

• stopień ochrony IP 55, 

• napięcie  230/400 V, 50 Hz, 

• wykonanie:   koryto, pokrywa, elementy złączne: AISI304, 

ślimak z wałem: stal niskostopowa o podwyższonej odporności 

S355J2G3 

 

E. Przeno śnik ślimakowy osadu po higienizacji  [PSo] 

 

W celu kierowania osadu po higienizacji do magazynu osadu projektuje się zastosowanie przenośnika 

typ PS-300/4,5/OC produkcji EKO-CELKON  lub równoważny spełniający następujące parametry 

techniczne: 

• medium  osad po higienizacji wapnem palonym, 

• długość   7000 mm, 

• średnica ślimaka 300 mm, 

• skok ślimaka  300 mm, 

• kąt pracy  20° 

• napęd    1,5 kW, 

• typ pracy  S1, 

• klasa izolacji  F, 

• stopień ochrony IP 55, 

• napięcie  230/400 V, 50 Hz, 

• wykonanie:   koryto, pokrywa, elementy złączne: AISI304, 

ślimak z wałem: stal niskostopowa o podwyższonej odporności 

S355J2G3 
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W zakres dostawy układu higienizacji  wchodzić będzie sterowanie automatyczne obejmujące: 

• kompletną szafę sterowniczą z obudowie ze stali nierdzewnej IP 65, 

• pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym 5” umieszczony w pobliżu mieszacza, 

• układ przygotowany do dwóch czujników wapna w silosie, 

• dozowanie za pomocą przetwornicy częstotliwości, 

• komunikacja Profibus DP, 

• korytka nierdzewne oraz kable YDY, 

 

F. Przeno śnik ślimakowy wapna  [PSw] 

 

W celu kierowania wapna do mieszacza projektuje się zastosowanie przenośnika typ PS-160/1,2 

produkcji EKO-CELKON  lub równoważny spełniający następujące parametry techniczne: 

• medium  wapno palone, 

• długość   1200 mm, 

• średnica ślimaka 160 mm, 

• skok ślimaka  160 mm, 

• napęd    0,37 kW, 

• typ pracy  S1, 

• klasa izolacji  F, 

• stopień ochrony IP 55, 

• napięcie  230/400 V, 50 Hz, 

• wykonanie:   koryto, pokrywa, elementy złączne: AISI304, 

ślimak z wałem: stal niskostopowa o podwyższonej odporności 

S355J2G3 

 

7.2.3. Obiekty towarzysz ące 

 

7.2.3.1. Przepompownia wód ociekowych 

 

Przepompownia wód ociekowych służyć będzie do odpompowywania do oczyszczalni, ścieków 

powstających w trakcie odwadniania, higienizacji i składowania osadu. Przepompownia wykonana 

zostanie jako zagłębiona studnia żelbetowa - prefabrykowana i posiadać będzie następujące 

parametry: 

• średnica przepompowni  Ø = 2,0 m, 

• wysokość całkowita   H = 4,97 m. 

• wysokość czynna   hcz = 1,2 m 

• pojemność czynna   Vcz = 3,8 m3 
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W komorze czerpnej przepompowni zainstalowane zostaną pompy zatapialne typ NP 3127.820 

HT/461.3,1kW produkcji Flygt  lub równoważne spełniające następujące parametry techniczne: 

 

• ilość pomp   n = 2 szt.  

• wydajność    Q = 30,43 l/s  

• wysokość podnoszenia   H = 10,3 m 

• moc       Ns = 5,0 kW, IP 68 

• sprawność hydrauliczna ɳ = 72,2% (w punkcie pracy) 

• masa pompy    m = 147 kg 

• wirnik dwułopatkowy, półotwarty o podwyższonej odporności na zatykanie, 

• wykonanie żeliwne standardowe, 

 

7.2.3.2. Wiata magazynowa odpadów 

  

W celu umożliwienia czasowego składowania odpadów należy wykonać zadaszony plac składowania 

osadu zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  

 

Parametry techniczne: 

• ilość kwater    n = 5 szt. 

• wymiar wew.w rzucie     3 x (5,9 m x 7,8 m) + 2 x (2,85 x 7,8) 

• powierzchnia     F =  3 x 46 m2 + 2 x 22,2 m2 

 

Powierzchnia zabudowana wiatą utwardzona będzie nawierzchnią betonową i wyposażona będzie                   

w odwodnienia liniowe. 
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Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mo żliwo ści opisania urz ądzeń za pomoc ą 

dostatecznie dokładnych okre śleń stąd w dokumentacji projektowej u żyto znaków towarowych. 

Projekt dopuszcza stosowanie urz ądzeń równowa żnych,  które posiadają nie gorsze lub 

korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na 

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz 

warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.  

 

Ustala si ę nast ępujące kryteria oceny równowa żności urz ądzeń: 

• technologia pracy tożsama, 

• średnice wlotów/wylotów tożsame, 

• wydajności/przepustowości nie więcej niż ± 1,5%, 

• ciśnienia/wysokości podnoszenia tożsame, 

• masa urządzenia nie więcej niż + 10%, 

• moc zainstalowana nie więcej niż + 10%, 

• zużycie mediów nie więcej niż + 1%, 

• typ ochrony nie gorszy, 

• klasa szczelności nie gorsza, 

• wykonanie materiałowe nie gorsze, 

• zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze, 

• uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze, 

• pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną, 

 

Nie dopuszcza się do stosowania rozwiązań prototypowych ani opartych o inne rozwiązania 

techniczne.  

 

8. Sieci technologiczne 

   

1.  Wykopy. 

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne umocnione. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

konieczność ostrożnego wykonywania wykopów ze względu na podziemne przyłącza istniejącego 

uzbrojenia /gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne/ oraz istniejący 

drenaż. Niektóre z nich mogą być nienaniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokościowych 

(dotyczy to w szczególności kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz ich przyłączy). 

Przed przystąpieniem do prac należy też uzyskać od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia 

podziemnego informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Istniejące 

uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W terenie, gdzie zasygnalizowano na planie 

sytuacyjno - wysokościowym obecność uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić należy 

wyłącznie ręcznie, niezbędne są próbne wykopy ręczne dla ustalenia dokładnej trasy uzbrojenia 

podziemnego. Wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejących sieci mogą być wykonywane tylko                       

za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem zakładu eksploatującego dane uzbrojenie. Wykonywane 
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wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w wypadku pozostawienia przejść wykonać                 

je pomostami oporęczowanymi.  

W godzinach nocnych oznakować wykopy lampami świecącymi kolorem czerwonym. Prace ziemne 

wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP dotyczącymi wykonania i odbioru 

robót w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić 

wszystkich użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki 

prowadzenia i nadzoru robót. Ewentualne odwodnienie wykopów przewiduje się drenażem roboczym 

φ100 mm ułożonym na podsypce piaskowo- żwirowej gr. 20 mm.  

 

2.  Układanie rurociągów. 

W trakcie wytyczania wykopów pod rurociąg należy uwzględnić zalecenia zawarte w normach jak 

również warunki lokalne. Szerokość wykopu wytyczona tak, aby możliwe było wykonanie stosownego 

zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. W trakcie układania przewodów należy 

utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed napływem wody gruntowej. Warstwa 

stanowiąca bezpośrednie podłoże rury o odpowiedniej nośności ma duże znaczenie dla trwałości                    

i prawidłowego działania rurociągu. Dno wykopu należy wykonać z określonym na profilach spadkiem 

i unikać naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej należy dno 

wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału i zagęścić grunt do pierwotnego stanu.  

W pierwszej kolejności dno wykopu zasypywać warstwą stałej podsypki zagęszczonej                                     

o grub. 100mm +0,2 DN dla rur powyżej 400 mm, a 100mm + 0,1DN dla rur do 400 mm. Na warstwę 

podsypki nałożyć warstwę luźną wyrównawcza grub.30-50mm. Materiał obsypki układać równomiernie 

z obu stron rurociągu warstwami grub. 30 cm i zagęszczać. Ostatnia warstwa obsypki powinna 

kończyć się na wysokości 30 cm nad rurą, a w jej rejonie szczególnie ważne jest równomierne 

zagęszczenie i niedopuszczenie do przemieszczeń poziomych i pionowych. Stopień zagęszczenia  

powinien wynosić 98% Proctora.  

Należy też zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie, szczególnie wodę i energię 

elektryczną. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy jednak ponownie wystąpić do 

użytkownika terenu i właścicieli instalacji o aktualizację lokalizacji ich uzbrojenia. 

 

 3.  Uwagi końcowe. 

 3.1. Wykonawstwo będzie w terenie o dużej ilości podziemnego uzbrojenia przypuszczalnie także 

częściowo niezaznaczonego na planie sytuacyjno - wysokościowym lub zaznaczonego 

orientacyjnie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych. 

 3.2. W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów na uzbrojenie należy je zabezpieczyć  

przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi być przewidziany w koszcie wykonawstwa. 

 3.3. Wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia mogą być wykonywane tylko za   

        zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem zakładu eksploatującego dane uzbrojenie. 
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9. Wytyczne i zalecenia BHP i PPO Ż przy obsłudze i naprawach 

wyst ępujących na terenie oczyszczalni ścieków 

 

Dokumentację projektową sporządzono przy uwzględnieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). W trakcie realizacji inwestycji i później podczas eksploatacji obiektu 

należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz przepisów BHP odnoszących się do właściwości                  

i rodzaju wykonywanych robót. W szczególności należy bezwzględnie stosować przepisy BHP 

zawarte w poniższych rozporządzeniach: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 Nr 96,                   

poz. 438), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73). 

 

Szczegółowe instrukcje BHP dotyczące eksploatacji i obsługi stanowisk zostaną oddzielnie 

opracowane w instrukcji eksploatacji. Użytkownik, w zależności od specyfikacji stanowisk pracy, 

wyposaży pracowników w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej. 

Remonty i konserwacja urządzeń i obiektów powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy 

posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników i sprzęt do prowadzenia wyżej wymienionych 

prac. 

Zbiorniki otwarte, takie jak: komory reaktora biologicznego, winny zostać wyposażone w koła 

ratunkowe i bosaki. Wszystkie obiekty oczyszczalni powinny być wyposażone w tablice informacyjne 

obiektów i w sprzęt PPOŻ. 

 

 

10. Sposób budowy z zachowaniem ruchu obiektu 

 

Prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków prowadzić należy w sposób umożliwiający 

utrzymanie obiektu w ruchu. W związku z tym, że projektowana stacja odwadniania i higienizacji 

osadu będzie obiektem nowym nie przewiduje się komplikacji związanych z utrzymaniem w  ruchu 

obiektu. 

 

         Opracował:  

           

         mgr inż. Mirosław Bździak 
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dotycz ący wyznaczenia stref zagro żenia wybuchem dla projektowanych 

obiektów  oczyszczalni ścieków w R ąbczynie. 

 

Komisja w składzie: 

1.  mgr inż. Mirosław Bździak -  członek - projektant technolog, rzeczoznawca PZiTS, 

2.  ……………………………… -  członek;  specjalista d/s zabezpieczeń PPOŻ 

  BHP i ergonomii pracy. 

 

Komisja w powyższym składzie dokonała kwalifikacji pomieszczeń i stref zewnętrznych pod 

względem możliwości zagrożenia wybuchem. Podstawą do dokonania kwalifikacji są założenia 

technologiczne w projekcie, odpowiednie przepisy i Polskie Normy. Oceną objęto następujące obiekty: 

• budynek stacji odwadniania i higienizacji osadu, 

• przepompownia wód ociekowych, 

 

Budynek stacji odwadniania i higienizacji osadów. 

 

W pomieszczeniach budynku zlokalizowane będą urządzenia służące do odwadniania osadu i 

higienizacji. W prawidłowo przebiegającym procesie nie przewiduje się emisji gazów wybuchowych. Na 

wypadek zakłócenia procesu  w pomieszczeniu odwadniania osadu zainstalowano czujniki metanu i 

siarkowodoru, które współpracować będą z instalacją wentylacji mechanicznej. 

Nie  przewiduje  się  możliwość  tworzenia  strefy  zagrożenia  wybuchem wewnątrz pomieszczenia. 

 

Przepompowni wewn ętrzna ścieków  

 

Jest to obiekt, który pełni rolę przepompowni wód powstających w procesie odwadniania, higienizacji i 

składowania osadów. W przepompowni  zainstalowano pompy zatapialne służące do przepompowywania 

ścieków do urządzeń oczyszczalni ścieków. Obiekt wykonany jest w konstrukcji żelbetowej. Przykryty jest 

płytą betonową, w której wykonane są otwory montażowe. W przepompowni zaprojektowano wentylację 

grawitacyjną, nawiewno – wywiewną. Nie  przewiduje  się  możliwość  tworzenia  strefy  zagrożenia  

wybuchem wewnątrz przepompowni. 

 

Wniosek 
 

W procesach technologicznych oczyszczalni nie przew iduje si ę wyst ępowania stref zagro żenia 

wybuchem. 

 
Podpisy: 

 

1.                                                                                                  2. 

 


