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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., oświadczam,
iż dokumentacja:
Budowa na miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Zabłudów : punktu zlewnego ścieków
dowożonych (kat. VIII), zbiornika retencyjno-uśredniającego o poj. 37 m3 (kat. VIII) ,
instalacji
wodociągowej,
kanalizacyjnej,
elektrycznej
(kat.
VIII),
wraz
z
zagospodarowaniem terenu
sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Inwestor :

Gmina Zabłudów, 16-060 Zabłudów ul. Rynek 8

Projektanci :

……………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Sprawdzający :

…………………………………………………………………

23.10.2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt :
Budowa na miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Zabłudów : punktu zlewnego ścieków
dowożonych (kat. VIII), zbiornika retencyjno-uśredniającego o poj. 37 m3 (kat. VIII) ,
instalacji
wodociągowej,
kanalizacyjnej,
elektrycznej
(kat.
VIII),
wraz
z
zagospodarowaniem terenu
Numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany:
Działka nr 435/2 Zabłudów ul. Bielska, gm. Zabłudów
Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Zabłudów
16-060 Zabłudów ul. Rynek 8

Projektanci :
inż. Tadeusz Wyszkowski Nr upr. Bł/27/72; Bł/49/79
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i architektonicznej
branży sanitarnej
inż. Tadeusz Wyszkowski Nr upr. Bł/189/91
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
branży elektrycznej
mgr inż. Paweł Iwanicki PDL/0086/PWOE/13
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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Podstawa opracowania:
− Umowa z inwestorem;
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych elementów:
Przedmiotem inwestycji jest budowa na terenie oczyszczalni ścieków w Zabłudowie na
działce nr 435/2 przy ul. Bielskiej :
− zbiornika uśredniającego
− zautomatyzowanego punktu zlewnego ścieków dowożonych
− instalacji : wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej
Kolejność robót
1. Przygotowanie terenu budowy;
2. Wykonanie wykopów pod fundamenty (wykopy mechaniczne, ostatnie 20cm usunięte
ręcznie);
3. Roboty fundamentowe;
− wykonanie podkładu z betonu klasy B10;
− wykonanie fundamentów;
4. Budowa instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej;
5. Budowa zbiornika uśredniającego;
6. Montaż kontenera punktu zlewnego
7. Wykonanie elementów zagospodarowania terenu, uporządkowanie terenu;
Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Na terenie posesji zlokalizowany jest budynek technologiczny, reaktor biologiczny,
budynek obsługi, podziemna infrastruktura techniczna, przepompownia ścieków.
Wskazane elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
− Roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku;
− Przy prowadzeniu robót nie występują działania substancji chemicznej lub
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
− Przy prowadzeniu robót nie wystąpi zagrożenie występowania promieniowaniem
jonizującym;
− Roboty budowlane nie będą prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia;
− Przy prowadzeniu robót nie wystąpi ryzyko utonięcia pracowników;
− Roboty budowlane nie będą wykonywane przez kierujących pojazdami
zasilającymi z linii napowietrznej;
− Roboty budowlane nie będą wykonywane w kesonach;
− Roboty budowlane nie będą wymagały użycia materiałów wybuchowych;
- Brak jest elementów zagospodarowania zagrażających bezpieczeństwu
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas
występowania :
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ok. 2 m:
− wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią oraz osunięcia
się ścian wykopów
Wykonywanie prac z udziałem dźwigu:
− niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i
uszkodzeniami dźwigu, niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku pracy
dźwigu w pobliżu linii energetycznej – montaż kręgów betonowych
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przy przystąpieniu do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
− wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych;
Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu:
− wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporządzeniu j.w.; rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.
środków
technicznych
i
organizacyjnych,
zapobiegających
Wskazanie
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń:
− Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście
osobom nieupoważnionym.
− W budynkach magazynowych i w ich pobliżu należy lokalizować łatwe w użyciu
środki ochrony przeciwpożarowej.
− Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową.
− Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od pracujących maszyn oraz
sprzętu transportowego.
− Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z
której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.
− Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia się składowanych wyrobów i
urządzeń.
− Teren składowania należy wyrównać i odwodnić, materiały wrażliwe na działanie
czynników atmosferycznych przechowuje się pod zadaszeniem.
− Transport materiałów budowlanych, wyrobów i urządzeń technicznych powinien
odbywać się w sposób uniemożliwiający jego upadek, zsunięcie lub wywrócenie.
− Rusztowania i podesty robocze powinny być wykonane i użytkowane zgodnie z
dokumentacją producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzić
montażu, ani demontażu rusztowań w czasie złych warunków atmosferycznych.
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− Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania
danego rodzaju robót i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta. Nie wolno
używać narzędzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadających aktualnym
normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzędzia
i urządzenia winny być regularnie kontrolowane. Nie wolno stosować urządzeń
bez odpowiednich osłon i zabezpieczeń (przewidzianych przez producenta).
− Wykonywanie robót może być prowadzone tylko przez wykonawcę zaopatrzonego
w odpowiednie wyposażenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w
zakresie wykonywania poszczególnych robót.
− Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi lub jego przedstawicielowi do
akceptacji harmonogram prowadzenia robót, uwzględniając wszelkie warunki.
− Personel budowy należy wyposażyć w niezbędne elementy ochrony osobistej
podczas wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rękawice oraz okulary
ochronne, środki ochrony dróg oddechowych.
− Robotników pracujących na wysokościach należy wyposażyć dodatkowo w szelki
ochronne.
− Montaż konstrukcji należy wykonywać jedynie na podstawie projektu montażu.
− Zabrania się demontażu elementów wielkowymiarowych przy złych warunkach
atmosferycznych (prędkość wiatru ponad 10m/s; temperatura poniżej -150C;
niedostateczna widoczność-mgła, pora nocna, zmierzch).
− Poziome przemieszczenie ładunków odbywać się powinno na wysokości min 1m
nad obiektami na drodze przenoszonego ładunku.
− Zabrania się przebywania pracowników poniżej miejsca demontażu i składowania.
Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

opracował:
inż. Tadeusz Wyszkowski
BŁ/27/72
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI DZIAŁKI O Nr
GEOD. 435/2, W GRANICACH ABCDE, POŁOŻONEJ W ZABŁUDOWIE
1.Przedmiot inwestycji:
Budowa na miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Zabłudów ul. Bielska działka nr 435/2 :
punktu zlewnego ścieków dowożonych (kat. VIII), zbiornika retencyjno-uśredniającego o
poj. 37 m3 (kat. VIII) , instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej (kat. VIII), wraz
z zagospodarowaniem terenu (istniejący teren utwardzony trylinką, pow. 450 m2).
2.Istniejący stan zagospodarowania działki
Istniejąca działka 435/2 ma kształt czworoboku. Zakres opracowania oznaczony na
projekcie zagospodarowania terenu literami ABCDE. Na działce znajduje się: budynek
obsługi, reaktor biologiczny, przepompownia ścieków, punkt zlewny oraz techniczna
infrastruktura podziemna. Przedmiotowa działka jest ogrodzona. Wjazd znajduje się od
strony zachodniej. Teren oczyszczalni z żadnej ze stron nie graniczy z działkami
zabudowanymi. Działka jest uzbrojona w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i
elektryczne. Dojazd i teren oczyszczalni – powierzchniowo utwardzony - trylinka.
3.Projektowane zagospodarowanie działki
Zakres projektowanych robót :
Obiekt Nr 1 – zautomatyzowany punkt zlewny ścieków dowożonych – obudowa ze stali
nierdzewnej – kontener o wym. 2,0x3,3x2,3 m, pow. zabudowy 6,60 m2,
kubatura 15,18 m3
Obiekt Nr 2 – zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, wykonany z kręgów żelbetowych
o Ø 3,0 m, pow. zabudowy 8,55 m2, Vcałk. = 37 m3
- proj. instalacje infrastruktura techniczna – wodociągowa, kanalizacyjna,
elektryczna
Dojazd na działkę zapewniony będzie z istniejącego wjazdu.
Odpady powstające podczas budowy i w czasie eksploatacji będą czasowo
magazynowane na terenie oczyszczalni a następnie wywożone na wysypisko odpadów.
4.Zestawienie powierzchni objętej opracowaniem
Istn. powierzchnia zabudowana
Proj. powierzchnia zabudowy
powierzchnia placów i dojazdów
teren czynny biologicznie (tereny zielone)
projekt. teren objęty opracowaniem ABCDE o pow.

880,00 m2
23,70 m2
450,00 m²
446,30 m²
1800,00 m2

48,9%
1,3%
25,0%
6,0%
100,0%

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na obszarze objętym inwestycją oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują
zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie dóbr kultury, oraz nie występują
szczególne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie dotyczy eksploatacji górniczej.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
Inwestycja nie przewiduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie.
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

i

stopnia

Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogólnie stosowanej.
9. Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach działki własnej tj. 435/2.
Obszar oddziaływania ustalono na podstawie:
− §12, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
− art. 53, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.
opracował:

inż. Tadeusz Wyszkowski upr. BŁ/27/72
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych oraz, w zależności od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności:
kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość
Projekt przewiduje budowę na miejskiej oczyszczalni ścieków w Zabłudowie :
Obiekt Nr 1 – zautomatyzowany punkt zlewny ścieków dowożonych – obudowa ze stali
nierdzewnej – kontener o wym. 2,0x3,3x2,3 m, pow. zabudowy 6,60 m2,
kubatura 15,18 m3
Obiekt Nr 2 – zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, wykonany z kręgów żelbetowych
o Ø 3,0 m, pow. zabudowy 8,55 m2, Vcałk. = 37 m3
- proj. instalacje doziemne – wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne
Obiekt Nr 1 – punkt zlewny ścieków dowożonych
Powierzchnia zabudowy 6,60 m2 , kubatura 15,18 m3 .
Punkt zlewny ścieków dowożonych zaprojektowano jako kontener z obudową zewnętrzną
wykonaną ze stali kwasoodpornej 1.4307, izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z
regulowaną temperaturą i wentylacją mechaniczną.
Zaprojektowano jednostanowiskową stację zlewną ścieków dowożonych transportem
asenizacyjnym, zgodną z rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października
2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
Stacja służy do ilościowego pomiaru ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w
przepływomierz elektromagnetyczny DN125 mm, jak również jakościowego pomiaru
ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy z pomiarem pH, przewodności i
temperatury.
Stacja wyposażona jest w sito z prasą do skratek, które służy do separacji ciał stałych
zawartych w ściekach. Hermetyczne sito z prasą do skratek zainstalowane jest przed
ciągiem zlewnym, co poprawia w znaczny sposób warunki pracy stacji oraz zmniejsza jej
awaryjność.
Stację zlewną należy tak skonfigurować, aby w przypadku przekroczenia wielkości
założonego kontyngentu zrzutów lub dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych, np. pH, zawór wlotowy został automatycznie zamknięty. Stacja wyposażona
jest w układ samopłuczący, oczyszczający automatycznie układ pomiarowy po każdym
spuście ścieków. Stacja umożliwia odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w
systemie. Identyfikacja dostawcy odbywa się poprzez zbliżeniowe karty identyfikacyjne.
Stacja zapewnia identyfikację dostawców ścieków oraz producentów ścieków, czyli miejsc
skąd ścieki są przywożone (miejscowość, adres posesji). Dane o odbiorach, takie jak ilość
i parametry oddanych ścieków oraz data i godzina poszczególnych zrzutów gromadzone
są w komputerze stacji na indywidualnych kontach dostawców. Całe wyposażenie
umieszczone jest w kontenerze przystosowanym do pracy w warunkach zimowych.
W skład stacji zlewnej wchodzą:
1. Komputer przemysłowy z systemem Windows Embedded, panelem sterowania
wyposażonym w ekran dotykowy oraz klawiaturę przemysłową.
2. Sito z prasą do skratek /perforacja 20 mm/.
3. Ciąg spustowy Ø 125
- zasuwa odcinająca,
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- rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona odpowiednim złączem.
4. Przepływomierz elektromagnetyczny DN125, wykonanie stal kwasoodporna
5. Drukarka z obcinaczem papieru.
6. Sprężarka olejowa.
7. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych.
8. Karty identyfikacyjne dla dostawców (standardowo 10 szt.).
9. Dotykowy ekran LCD.
10.Klawiatura przemysłowa, wykonanie ze stali kwasoodpornej.
11.Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony
w: - pomiar pH,
- pomiar temperatury,
- indukcyjny pomiar przewodności.
12. Program do archiwizacji danych i fakturowania dostawców.
13. Przyłącze (szybkozłącze typu strażackiego) Ø 110 mm
Pobór wody do przepłukiwania - średnio 8 litrów/cykl.
Doprowadzenie wody do stacji przewodem 40PE z istniejącego wodociągu.
Urządzenia stacji zlewnej stanowią szczelną instalację, umieszczoną w zamkniętym
pomieszczeniu. Usuwane w procesie przyjmowania ścieków skratki gromadzone są w
zamkniętym pojemniku.
Konstrukcja oraz wyposażenie stacji zlewnej spełniają wymogi ochrony środowiska
gruntowo-wodnego oraz powietrza. Zaprojektowano powierzchnię placu przed stacją zlewną
jako szczelną, z odprowadzeniem powierzchniowym.
Stację należy posadowić na płycie żelbetowej zgodnie z wytycznymi jej producenta.
Podjazd o nawierzchni z polbruku gr. 8 cm, studzienka betonowa z osadnikiem Ø 1000 mm
h= 1,50 m z włazem żeliwnym D400 (zbieranie wód po spłukaniu podjazdu).
Obiekt Nr 2 – zbiornik uśredniający ścieków dowożonych
Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych – pow. zabudowy 8,55 m2, Vcałk.= 37 m3
Do zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych dopływać będą ścieki z projektowanego
punktu zlewnego. Zaprojektowano zbiornik o pojemności czynnej 30 m3, wykonany z
prefabrykowanych elementów żelbetowych B45 z płytą denną i płytą przykrywającą (z
otworami zgodnie z częścią graficzną projektu). Płyta górna powinna być wyposażona w
pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej. Posadowienie zbiornika należy wykonać zgodnie
z zaleceniami producenta elementów prefabrykowanych w odwodnionym wykopie na
suchym i wyrównanym podłożu wykonanym z betonu podkładowego B10 grub. 10 cm.
Projekt budowy zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych przewiduje zastosowanie
prefabrykowanych elementów
żelbetowych, zapewniających całkowitą szczelność
obiektu. Przejścia technologiczne na rurociągi w płaszczu zbiornika zostaną wykonane w
prefabrykowanych elementach przed dostarczeniem na plac budowy zgodnie z
wytycznymi technologicznymi, jako szczelne, z elastomerowymi uszczelkami
zintegrowanymi. Zbiornik jest obiektem całkowicie zakrytym.
Wymiary zbiornika: średnica wewnętrzna 3,30 m, głębokość 5,25 m.
Dno zbiornika należy ukształtować zgodnie z rysunkiem (beton B20).
Na wyposażenie zbiornika składać się będą:
• pompa do ścieków, pracująca na mokro, Q nie mniej niż 9 l/s, H nie mniej niż 7 m,
typ wirnika wolny przelot Ø80 mm, z kolanem sprzęgłowym DN80 i uchwytem
górnym, moc znamionowa nie mniej niż 0,8 kW
– 1 kpl. + 1 szt. rezerwa magazynowa,
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• do demontażu pompy służy przenośny żurawik słupowy, obrotowy, z napędem
ręcznym, o udźwigu nie mniej niż 70 kG, obsadzany w stopie montażowej,
• przewód tłoczny wykonany ze stali nierdzewnej DN80 (średnica zewn. 86 mm,
grub. ścianki 3 mm),
• łańcuch pompy ze stali nierdzewnej,
• prowadnice pompy ze stali nierdzewnej,
• złącza śrubowe ze stali nierdzewnej,
• drabina zejściowa BHP ze stali ze stali nierdzewnej,
• kominek wentylacyjny nawiewny z PVC - 2 szt.
• króciec wykonany ze stali nierdzewnej DN200 (średnica zewn. 206 mm, grub.
ścianki 3 mm), służący do odprowadzania ścieków z rurociągu tłocznego DN80 do
kanalizacji grawitacyjnej,
• mieszadło do ścieków, moc znamionowa nie mniej niż 0,8 kW, śmigło dwupłatowe
o średnicy 210 mm, n nie mniej niż 1424 obr./min., korpus żeliwny, czujnik wilgoci w
komorze olejowej, zaciskowej i silniku, zabezpieczenie przed przegrzaniem, klasa
IP 68, sygnalizator zawilgocenia i temperatury, komplet mocowań (dolne, górne,
łańcuch, lina),
• żurawik do mieszadła, prowadnica 60x60 mm (wykonanie ze stali nierdzewnej)
Powierzchnia utwardzona
Powierzchnia utwardzona – 450 m2
Na wstępie należy rozebrać istniejące utwardzenie terenu - trylinka, z krawężnikiem
betonowym 15x30 cm.
Projektuje się przebudowę istniejącej nawierzchni z trylinki, obramowanej obustronnie
krawężnikiem betonowym 15x30 cm, na podbudowie z kruszywa sortowanego gr. 20 cm
i na podsypce z piasku. Odprowadzenie wód opadowych z placu powierzchniowo na
istniejące tereny zielone.
Projektowane instalacje doziemne – rurociągi międzyobiektowe
Projekt budowy ww. obiektów na oczyszczalni ścieków w Zabłudowie przewiduje
wykorzystanie większej części istniejącej infrastruktury podziemnej, związanej z
rurociągami technologicznymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Poszczególne obiekty
oczyszczalni ścieków połączone są ze sobą również za pomocą nowych przewodów
międzyobiektowych. Należą do nich:
1) Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej:
• Odprowadzenie ścieków ze zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych do
istniejącej przepompowni ścieków.
• Odprowadzenie ścieków ze stacji zlewnej ścieków dowożonych do zbiornika
uśredniającego ścieków dowożonych należy wykonać z rur PVC-U Ø160x4,9, klasa
S, (Lite, SDR 34, SN8).
• Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na istniejące tereny zielone.
2) Instalacja wodociągowa do punktu zlewnego wykonana z rur PE Ø 32 mm.
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

sposób

jego
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Forma architektoniczna projektowanych obiektów jest zgodna z warunkami i wymaganiami
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
Nie ma pomieszczeń w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (do 2h/dobę).
3. Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie profilu hydrogeologicznego prowadzonych robót na terenie oczyszczalni
ścieków w poziomie posadowienia fundamentów zbiornika zalegają piaski średnie z
domieszkami żwiru. Woda gruntowa na głębokości 5,80 m p.p.t.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a
warunki gruntowo - wodne proste.
4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepełnosprawne
W obiektach nie przewiduje się przebywania osób niepełnosprawnych.
5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi
Obiekt to istniejąca oczyszczalnia ścieków, wszystkie dane technologiczne oraz dane
dotyczące współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi zawarte są w opisie pkt. 1.
6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne
Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane podano w pkt. 1.
Wynik podstawowych obliczeń statycznych dotyczy wiaty : belka pomiędzy słupami, słupy
z dwuteownika 160, płatwie stropowe z dwuteownika 120.
7. Stan wykończeniowy
Nie dotyczy – obiekty nowe nie wymagają wykonania robot wykończeniowych (kontener
zostaje dostarczony na budowę kompletnie wyposażony).
8. Odprowadzenie wód opadowych
Woda opadowa odprowadzana powierzchniowo na teren własny działki tj. nr 435/2.
9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorun ochronnych
Projektowane obiekty są obiektami prostymi i nie wymagają obecności obsługi.
A. Sanitarna
Kolektory zewnętrzne
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W celu podłączenia punktu zlewnego projektuje się kolektor z rur i kształtek PVC Ø 160
mm SDR 34, łączonych na uszczelki gumowe. Kolektor ułożyć na podsypce piaskowej i do
wysokości 0,3m ponad kolektorem obsypać piaskiem lub innym gruntem sypkim nie
zawierającym kamieni.
Odprowadzenie ścieków
Ścieki bytowe pochodzące z łazienki są odprowadzane do istniejącego systemu
kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków.
B. Wodociągowa
Przewiduje się podłączenie punktu zlewnego do istniejącego wodociągu przewodem z rur
PE Ø 32 mm.
C. Grzewcza
Nie dotyczy
D. Wentylacyjna
Nie dotyczy
E. Klimatyzacyjna
Nie dotyczy.
F. Gazowa
Nie dotyczy
G. Elektryczna
Projektuje się podłączenie zautomatyzowanego punktu zlewnego ścieków dowożonych
oraz zbiornika uśredniającego – jako instalację elektryczną zalicznikową.
H. Telekomunikacyjna
Nie dotyczy
I. Piorunochronna
Nie dotyczy.
10. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość technicznoużytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych,
mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne
związane z tym obiektem
Obiekt w eksploatacji a w obiektach nowo projektowanych brak jest instalacji
technologicznych.
11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania
ścieków:
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Projekt przewiduje budowę nowych obiektów na oczyszczalni ścieków.
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilości i ilości wytwarzanych odpadów:
nie dotyczy
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
Z uwagi na tryb pracy oczyszczalni ścieków - automatyczna i sporadyczne przebywanie
obsługi nie przewiduje się powstawania odpadów.
d) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w
tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami:
Obiekt nie oddziałuje w sposób szczególny na w/w czynniki
12. Roboty montażowe
Układanie rurociągów należy wykonywać w suchym (odwodnionym) wykopie. W
przypadku stwierdzenia w miejscu wykopu wysokiego poziomu wody gruntowej, należy
odwodnić wykop, dostosowując metodę odwodnienia do ilości wody w gruncie oraz
rodzaju gruntu (np. pompowanie z dna wykopu, igłofiltry itp.). Rury z PVC i PE można
montować bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym w gruntach piaszczystogliniastych lub żwirowych nie zawierających kamieni. W celu uniknięcia nierównomiernego
osiadania przewodu, rury powinny być układane na gruncie rodzimym, nie naruszonym. W
razie przekopania wykopu należy przegłębienie wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem.
Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych na dnie wykopu należy
wykonać starannie zagęszczoną podsypkę z piasku grub. min 10 cm. Rurociąg należy
zasypać ręcznie warstwą grub. co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Przestrzeń wykopu
w obrębie rury należy wypełnić gruntem piaszczystym nie wiążącym lub słabo wiążącym (
z udziałem najwyżej 15% ziarna mniejszego niż 0,06 mm). Właściwy materiał na podsypkę
i obsypkę wokół rury może być uzyskany przez odpowiednią selekcję gruntu wydobytego z
wykopu lub dowiezionego. Materiał na obsypkę nie może być zmrożony, ani zawierać
ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Obsypkę należy wykonywać warstwami,
równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę zagęszczając. Zasypkę należy wykonywać
aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej, tj. warstwy o grubości po
zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Zabrania się zasypywani rurociągów
poprzez bezpośrednie spuszczanie gruntu. Próby szczelności należy wykonywać zgodnie
z normą PN-EN.1610:2015-10. Na załamaniach należy wykonać bloki oporowe z betonu
żwirowego B-15, zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. Przed rozpoczęciem robót
montażowych zaleca się zapoznać z instrukcjami montażowymi producenta rur, kształtek i
armatury.
W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną
ostrożność ze względu na fakt, że prace wykonywane będą na terenie czynnej
oczyszczalni ścieków. Wszelki możliwe kolizje i zbliżenia rurociągów należy
zlokalizować poprzez wykonanie ręcznych wykopów kontrolnych.
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Rurociągi technologiczne montowane w obrębie obiektów należy instalować zgodnie
z niniejszym projektem oraz z wykorzystaniem typowych podparć i uchwytów budowlanych
wykonanych ze stali nierdzewnej.
Wykonane z polietylenu instalacje podziemne powinny być zakończone tulejami
kołnierzowymi, umożliwiającymi połączenie z rurociągami ze stali kwasoodpornej,
usytuowanymi wewnątrz obiektów i wychodzącymi poza ściany lub z kołnierzową armaturą i
łącznikami kołnierzowo- rurowymi.
Połączenia kołnierzowe należy wykonywać w wykorzystaniem kołnierzy i śrub ze stali
kwasoodpornej, gat. 0H18N9, uszczelki z EPDM.
Nowe otwory na przewody technologiczne w obiektach istniejących należy wykonać
w technologii otworów wierconych, uszczelnianych łańcuchami uszczelniającymi np.
systemu (wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid,
elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T).
W obiektach projektowanych należy stosować wraz łańcuchami uszczelniającymi
tuleje osłonowe z rur ze stali kwasoodpornej grub. 3 mm, z pierścieniem uszczelniającym
przyspawanym w połowie długości tulei do zewnętrznej ścianki tulei (wysokość pierścienia
10 cm). Średnica tulei ochronnej (otworu wierconego) oraz typ łańcucha powinny być
dobrane zgodnie z zasadami podanymi przez producenta uszczelnień łańcuchowych.
Na rurociągach poprowadzonych na zewnętrz obiektów do 1,0 m poniżej poziomu
terenu należy zamontować osłony termoizolacyjne (50 mm pianki poliuretanowej w osłonie
z blachy k/o.
13. Warunki ochrony przeciwpożarowej i przepisy bhp
Pracownicy wchodzący w stan załogi rozbudowanej oczyszczalni ścieków powinni
być przeszkoleni pod względem bhp i ppoż., technologii oczyszczania ścieków oraz
obsługi urządzeń. Reaktory osadu czynnego, zbiorniki, komory, pompownie, stanowią
komory żelbetowe. Przed wejściem do komór i zbiorników należy je opróżnić ze ścieków, a
następnie przewentylować, aż do momentu uzyskania atmosfery nie zagrażającej zdrowiu
pracowników. Każdy pracownik wchodzący do zbiorników i komór powinien być
wyposażony w sprzęt ochrony osobistej (maska przeciwgazowa, okulary, rękawice, szelki i
pasy bezpieczeństwa itp.) oraz powinien być ubezpieczony liną i asekurowany przez
dwóch pracowników znajdujących się na zewnątrz
Pod względem pożarowym ścieki przepływające przez poszczególne obiekty nie stanowią
zagrożenia wybuchowego i pożarowego. Obiekty technologiczne oczyszczalni stanowią
budowle zaliczane do niezagrożonych pożarowo, budynki technologiczne (projektowany
budynek skratek i piasku, stacja zlwna ścieków dowożonych i stacje dmuchaw należa do
kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Użytkownik powinien wyposażyć oczyszczalnię w sprzęt ratunkowy i ochrony
osobiste, co najmniej w następującym składzie:
• koła ratunkowe z linką (rzutką)
• aparaty tlenowe
• metanomierze
• mierniki siarkowodoru
• maski Mc-1
• pochłaniacze CO2
• pochłaniacze gazów
• rękawice ochronne
• okulary przeciw odpryskowe
• obuwie ochronne
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•
•
•

drabiny strażackie
apteczki podręczna z wyposażeniem
lampy kanałowa na baterie

14. Uwagi końcowe
Inwestycja nie ma negatywnych wpływów na środowisko oraz higienę i zdrowie
użytkowników projektowanych obiektów.
Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń
producentów.
Projektant dopuszcza zmianę wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materiałów niewyszczególnionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, których nie dało się przewidzieć na etapie wykonania projektu, a
koniecznych ze względu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy
obowiązujące na dzień wykonania projektu i bezpieczeństwo użytkowania należy do
obowiązku wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia
wykonawcy (dotyczy przypadku zawarcia umowy ryczałtowej).
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi
normami i przepisami, a w szczególności:
− z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano –
montażowych",
− z obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej i producentów
Wszystkie przebicia przez mury wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego lub
pneumatycznego.
opracował:
inż. Tadeusz Wyszkowski
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Wykaz niektórych norm obowiązujących przy realizacji inwestycji:

PN-82/B-01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-86/B-01811
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe.
Ochrona materiałowo-konstrukcyjna. Wymagania
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-02355
Postanowienia ogólne. Tolerancje wymiarów w budownictwie.
PN-62/B-02356
Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z
betonów. Koordynacja wymiarowa w budownictwie
PN-68/B-06050
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. Roboty ziemne budowlane
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-63/B-10145
Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z
płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
PN-61/B-10245
Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej I cynkowej.
PN-69/B-10260
Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne.
PN-89/B-10425
Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
PN-ISO 3443Podstawowe zasady oceny i określenia. Tolerancja w budownictwie
1:1994
PN-ISO 3443Kontrola wymiarowa robót budowlanych. Tolerancja w budownictwie.
8:1994

20

Załącznik nr 1
Wykaz podstawowej armatury i urządzeń technologicznych

L.
p.

Nr
obiektu

1

1/wg
opisu
techniczn
ego

Nazwa i charakterystyka techniczna wyrobu

Kompletna kontenerowa jednostanowiskowa stacja zlewna ścieków
dowożonych
- 1 kpl.
• urządzenia stacji umieszczone w izolowanym i ocieplonym
kontenerze o wymiarach 3,3x2,0x2,3 m, w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej OH18N9,
• stacja wyposażona w oświetlenie, ogrzewanie elektryczne z
regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną,
• opróżnianie
wozów
asenizacyjnych
odbywa
się
za
pośrednictwem
typowego
przewodu
elastycznego
z szybkozłączem,
• stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość dostarczonych
ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych
wartości (zgodnych z przyjętymi normami) za pośrednictwem
czujnika przepływomierza i modułu pomiarowego, w którym
odbywa się pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T,
• możliwość automatycznego zamknięcia zasuwy i przerwanie
odbioru ścieków w przypadku, gdy parametry mierzonego ścieku
nie mieszczą się we właściwych wartościach (określonych
przedziałach),
• stacja wyposażona w sito z prasą prasa śrubowa do skratek,
• przewoźnik wyposażony w identyfikator transponderowy
dokonujący identyfikacji i umożliwiający otwarcie zasuwy,
• stacja wyposażona jest w automatyczny układ poboru próbek
(układ umożliwiający pobranie próbki oddawanych ścieków do
badań laboratoryjnych),
• sprężarka olejowa,
• ciąg pomiarowy Ø125 wraz ze sterowaniem (zasuwa odcinająca
z napędem pneumatycznym wraz z kolektorem płuczącym),
• Instalacja płukania automatycznego wyposażona w wodomierz i
zawór zwrotny antyskażeniowy,
• panel sterujący wyposażony w komputer, drukarkę i czytnik do
szybkiej identyfikacji dostawców; po każdorazowym zlewie
ścieków można wydrukować raport dostawy zawierający: nr
dostawcy, daty i godziny, ilość dostarczonych ścieków w danym
dniu ogółem, ilość obecnie dostarczonych ścieków, wartość pH ,
konduktancji i temperatury, kontyngentu ustalonej ilości ścieków
dla danego klienta,
• dotykowy ekran LCD 7”,
• klawiatura przemysłowa wykonana ze stali kwasoodpornej,
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2

Dot. ob.
Nr 2

Pompa do ścieków – 1 kpl. + 1 szt.(rezerwowa)
• wydajność nie mniej niż Q = 15 l/s,
• wysokość podnoszenia nie mniej niż. H = 7 m,
• zatapialna (pracująca na mokro),
• z wirnikiem wolny przelot nie mniejszy niż 80 mm,
• pompa z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym
oddzielonym komorą olejową,
• silnik z zabezpieczenie m termicznym na każdej fazie stojana,
• silnik z czujnikiem wilgoci,
• silnik chłodzony przez medium bez dodatkowych zewnętrznych
lub wewnętrznych obiegów chłodzących,
• z kolanem sprzęgającym, prowadnicami, wspornikiem górnym
prowadnic, łańcuchem do wyciągania pomp,
• z łańcuchem i linką

3

Dot. ob.
Nr 2

Żuraw słupowy – 1 kpl. + szt.
• przenośny żuraw obrotowy z napędem ręcznym,
• udźwig nie mniej niż70 kg,
• wyk. materiałowe – stal nierdzewna OH18N9
• linka nierdzewna zapleciona na kauszy z szeklą,
• ze stopą montażową

4

Dot. ob.
Nr 2

Mieszadło zatapialne do ścieków – 1 kpl. + 1 szt.
• śmigło dwułopatkowe w całości ma być wykonane ze stali
nierdzewnej nie gorszej niż 1.4460 (AISI 329).
• śmigło ma być napędzane bezpośrednio (bez pośrednictwa
przekładni) silnikiem zatapialnym pracującym z synchroniczną
prędkością nie mniej niż 1424 obr/min.
• mieszadło ma być napędzane silnikiem zatapialnym w klasie
izolacji H, o stopniu ochrony IP68,
• silniki ma być zasilany napięciem 400 V,
• maksymalna temperatura silnika nie może przekroczyć wartości
określonej dla izolacji klasy H,
• sprawność silnika nie może być mniejsza od wartości IE3 Premium
zdefiniowanych przez normę IEC 60034-30,
• sprawność silnika nie mniejsza niż 82,5 %,
• korpus silnika musi być wykonany z żeliwa grubościennego,
• przestrzeń pomiędzy piastą śmigła i korpusem silnika winna być
zabezpieczona specjalnie ukształtowanym pierścieniem gumowym,
uniemożliwiającym dostawanie się substancji stałych do wnętrza
piasty śmigła i blokowania sprężyny uszczelnienia mechanicznego,
• wał mieszadła ma być wykonany za stali nierdzewnej nie gorszej
niż 1.4021 (AISI 420),
• wał mieszadła ma być ułożyskowany w niewymagających
dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych o
obliczeniowej trwałości powyżej 100000 godzin,
• wał pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną ma być
normowego
mechanicznego
uszczelniony
za
pomocą
uszczelnienia czołowego z węglika krzemu, pracującego
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•
5

6

Dot. ob.
Nr 2

Dot. ob.
Nr 2

niezależnie od kierunku obrotów oraz odpornego na gwałtowne
zmiany temperatury,
mieszadło ma mieć wbudowane w uzwojenia stojana czujniki
termiczne zabezpieczające przed przegrzaniem - układ
odłączający mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia
silnika,
mieszadło ma być wyposażone w czujnik wilgotnościowy
kontrolujący szczelność komory olejowej - który ma być zasilany
napięciem nie większym niż 24 V,
średnica śmigła ma być nie większa niż 210 mm,
moc znamionowa silnika (P2) nie może być większa niż 0,8 kW,
przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie może być
wyższy od 0,95 kW,
prąd znamionowy silnika ma być nie większy niż 1,8 A (dla
napięcia 400V),
masa mieszadła nie może być większa niż 33 kg,
mieszadło ma być przystosowane do opuszczania po pojedynczej
kwadratowej rurze o wymiarze 60 x 60 mm,
prowadnica powinna być całkowicie odizolowana od rury, po której
jest opuszczane mieszadło, poprzez zastosowanie ślizgów
wykonanych z tworzywa sztucznego,
z linką do mocowania kabla zasilającego i łańcuchem ze stali
nierdzewnej,

Urządzenie wyciągowe do mieszadła j.w. – 1 kpl.
• urządzenie wyciągowe do mieszadła opisanego w poz. 5,
• w wersji montowanej do dna,
• prowadnica 60 mm,
• wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9,
• wciągarka samohamowna z korbą bezpieczeństwa i linką
kwasoodporną zaplecioną na kauszy z szeklą,
Zasuwa nożowa kołnierzowa DN 80 – 2 szt.
• nie mniej niż 0,6 MPa
• do montażu między kołnierzami
• dwustronnie szczelna
• z napędem ręcznym (koło)
• z trzpieniem nie wznoszącym się
• korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane
• lakierowanie – powłoka epoksydowa, ca 160 µm
• zasuwa i trzpień – stal 1H18N9T
• z przedłużeniem trzpienia o 70 cm,
• przystosowana pod klucz kwadrat,
• wykonanie standardowe,
• pełnoprzelotowa,
• miękkouszczelniona,
• uszczelnienie EPDM.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. Projektowane rozwiązania
1.1. Zakres budowy
Z istniejącej rozdzielni głównej należy wyprowadzić kabel YKYżo 5x6mm2 do kontenera
zlewni i drugi do szafki sterującej zbiornika uśredniającego. W rozdzielni głównej należy
zainstalować wyłączniki nadprądowe C25A 3P. Od uziemienia budynku oczyszczalni we
wspólnym wykopie kablowym prowadzić płaskownik uziemiający FeZn 25x4. Płaskownik
wprowadzić do zbiornika uśredniającego, fundamentu szafki sterującej i podłączyć kontener zlewni.
Instalacje kontenera i szafki sterująco/zasilające dostarczane przez producenta stacji
zlewczej.
Szafkę zasilająco sterującą dostarcza producent zbiornika uśredniającego. Narzuca się
ochrona przeciw-porażeniowa przez zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego.
1.2. Parametry zasilania
Układ zasilania

TN-C-S

Napięcie zasilania

230/400V AC

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa – izolacja.
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – szybkie wyłączenie zasilania realizowane
przez wyłącznik nad-prądowy lub wyłącznik różnicowo prądowy w obwodach odbiorczych.
Ochrona przeciw przepięciowa – ogranicznik przepięć klasy I+II (B+C).
1.3. Instalacja uziemienia
Projektuje się uziom poziomy wykonany z płaskownika FeZn25x4. Płaskownik układać we
wspólnym wykopie linii kablowej pod kablami i podsypką. Wszystkie połączenia odcinków
płaskownika wykonać jako spawane, miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją. Dopuszcza się
skręcanie

odcinków

płaskownika

przy

pomocy

złącz

płaskownik/płaskownik,

śrubami

nierdzewnymi 2x M8 lub 1x M10 z podkładkami, miejsca skręcania zabezpieczyć przed korozją.
Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω. Uziom połączyć z uziomem
budynku oczyszczalni. W razie nie spełnienia tego warunków należy wbić dodatkowe szpile
uziemiające.
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Do uziomu podłączyć, główną szynę uziemiającą i lokalne szyny uziemiające. Od
płaskownika wyprowadzić przewody odprowadzające:
•

do uziemienia w złączu kablowym,

•

do dodatkowych szyn wyrównawczych

•

do uziemienia zbiorników wyrównawczych.

Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika miedziowanego o wymiarach 25x4mm..
1.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Projektuje się główną szynę uziemiającą w szafie sterowniczej. Szyny podłączyć do
uziemienia. Do szyn wyrównawczych połączyć wszystkie elementy metalowe mogące wprowadzić
obcy potencjał do pomieszczeń, takie jak:
•

przewód PE do płyty montażowej i połączeń ochronno-wyrównawczych w szafie,

•

korytka kablowe,

•

rurociągi,

•

drabinki,

•

metalowe konstrukcje.

Do połączeń wyrównawczych w komorach użyć przewodu LgY 10mm2. Na przewody
stosować zaprasowywane końcówki kablowe twarde (rurowa Cu), na końcówki założyć osłonę
termokurczliwą z klejem. Połączenia zabezpieczyć grubą warstwą wazeliny.
Szyny wyrównawcze - wykorzystać prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami
śrubowymi dla przewodów.
1.5. Trasy kablowe
1.5.1. Trasy kablowe - Wytyczne montażowe
Zakres prac związanych z montażem kabli:
•

wykonanie wykopów pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilość wykopów była
minimalna,

•

ułożenie kabli,

•

montaż wymaganych skrzynek pośrednich

•

wprowadzenie do nich kabli

•

założenie termokurczliwych palczatek z klejem uszczelniających zakończenia kabli

•

dokręcenie żył do kostek podłączeniowych.

Kable układać w wykopach na głębokości min 70cm na 10cm warstwie piasku. Ułożone
kable zasypać warstwą 10cm piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości około 30cm.
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Po wykonaniu powyższych czynności w wykopie rozłożyć folię igelitową niebieską a następnie
całość zasypać gruntem rodzimym.
Jeśli w wykopie kładzionych jest więcej niż jeden kabel, minimalny odstęp między
przewodami wynosi 10cm dla kabli o różnych napięciach.
Na skrzyżowaniach i zbliżeniach kable układać w rurach osłonowych z tworzywa
sztucznego.
Przy podejściach do budynku zastosować rury przepustowe karbowane na odległość od
fundamentu min 1m. Przy skrzyżowaniach z instalacją uziemiającą kable odsunąć na odległość min
1m.
Na całej długości trasy kablowej, należy stosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy
zawierające: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, symbol
wykonawcy oraz długość kabla. Oznaczniki należy wykonać techniką zapewniającą odporność
napisów i mocować na warunki ułożenia.
Po ułożenie kabli należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.
Po ułożenie kabli teren doprowadzić do stanu nie gorszego niż początkowy. Wyrównać
teren i zasiać trawę.
Uwaga:
Trasy kablowe prowadzić zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami tras kablowych!
1.5.2. Trasa kablowa zasilająca kontener zlewni i zbiornik uśredniający
Trasa ta zasila instalację kontenera zlewni ścieków i zbiornika uśredniającego. Należy
ułożyć kabel YKYżo 5x6mm2 z rozdzielni RE oczyszczalni ścieków częściowo po istniejącej
trasie.
1.5.1. Kolizja zbiornika uśredniającego z istniejącym kablem
Projektowany zbiornik uśredniający koliduje z istniejącą linią kablową zasilającą
pompownię ścieków. Kable należy odkopać i przełożyć po nowej trasie. Istniejący kabel przedłużyć
kablem tego samego typu. Wykonać mufę kablową w oparciu o złączki rurowe zaprasowywane i
izolację termokurczliwą klejową.
2. Pomiary odbiorcze
W trakcie budowy należy wykonywać oględziny, sprawdzenia i pomiary odbiorcze. Po
zakończeniu prac montażowych należy wykonać następujące sprawdzenia i pomiary:
•

pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów,
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•

pomiar ciągłości przewodów ochronnych, fazowych i neutralnych,

•

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,

•

pomiar rezystancji uziemienia,

•

spadek napięcia.

Badania instalacji przeprowadzić minimum dwuosobowo. Badania potwierdzić protokołami
podpisanymi przez osobę z uprawnieniami dozoru nad eksploatacją D grupy 1 - zakres pomiarów
ochronnych.
3.
-

Uwagi końcowe

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami;
Stosować wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ;
Dopuszcza się stosowanie zamienników do urządzeń wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrów technicznych;
Do obsługi zlewni ścieków i zbiornika uprawnione będą jedynie osoby wykwalifikowane i
uprawnione.

opracował:
mgr inż. Paweł Iwanicki
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