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1. Załączniki:
◦ kopia zapewnienia odbioru ścieków
◦ kopia opinii uzgadniającej - Opinia nr 298/2009, Kędzierzyn-Koźle 30.10.2009
◦ kopia uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej

- Decyzja ZDW-WD-sr-4036/166/2009 - Opole, 02.10.2009r.
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3. Pompownia ścieków
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

• Zlecenie inwestora.

• Mapa sytuacyjno - wysokościowa skala 1:500 oraz 1:1000.

• Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.

• Zapewnienie odbioru ścieków.

• Dokumentacja geotechniczna.

• Uzgodnienia.

2.2 Dane ogólne.
Teren objęty opracowaniem połoŜony jest w miejscowości Lubieszów, gmina

Bierawa, woj. opolskie w rejonie ulicy Bierawskiej, prowadzącej z Raciborza do Kędzierzyna
Koźla. Pod względem morfologicznym jest obniŜenie terenu w kierunku północno-
zachodnim. Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Lubieszów przebiega droga wojewódzka, od której odchodzą drogi lokalne /gminne/. WzdłuŜ
tych dróg lokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, usługi. Poza zabudową mieszkaniową
zlokalizowane są tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez moŜliwości zabudowy
oraz tereny łąk i pastwisk, zieleni łęgowej bez moŜliwości zabudowy. Przedsięwzięcie
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Lubieszów. Planuje się
wykonanie ciągów głównych, do których zostaną przyłączone kolektory o mniejszej średnicy
odbierające ścieki komunalne z poszczególnych gospodarstw domowych. Ponadto planuje
się wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w celu włączenia się do
projektowanej kanalizacji ciśnieniowej. Teren objęty przedmiotową inwestycją obejmuje
tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny zielone pokryte roślinnością niską oraz ciągi
drogowe.

Na etapie realizacji przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko w sposób
krótkotrwały jedynie podczas budowy (hałas, ewentualne pylenie, emisja zanieczyszczeń
pyłowych od pracujących maszyn), a po jej zakończeniu wszelkie negatywne wpływy znikną.
Realizacja przedsięwzięcia występuje poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem
obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałych form ochrony przyrody. Nie przewiduje się, aby działania realizowane w ramach
zamierzenia inwestycyjnego mogły istotnie oddziaływać na jakość i stan siedlisk oraz
gatunków, dla których wyznaczono i wytypowano obszary Natura 2000 w województwie
opolskim, a takŜe na spójność tych obszarów.

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie są wyznaczone strefy ochronne ujęć
wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Obszar objęty wnioskiem znajduje się w obszarze, na którym standardy jakości
środowiska zostały przekroczone, jest to obszar całego powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
na terenie, którego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził przekroczenia
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norm dopuszczalnych stęŜeń benzenu, pyłu zawieszonego PM 10 oraz ozonu jako
zanieczyszczenia wtórnego. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ten obszar.

W trakcie postępowania nie wpłynął Ŝaden wniosek, w którym kwestionuje się
zasadność zamierzenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagroŜenie
wystąpienia powaŜnych awarii ani nie wymagało przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu kompletu przekazanych dokumentów stwierdzono, Ŝe budowa
kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Lubieszów korzystnie wpłynie na środowisko
poprzez likwidację istniejących często nieszczelnych szamb.

Technologia wykonania rurociągów tłocznych i studzienek kontrolnych gwarantuje
szczelność układów, a tym samym zapewni ochronę wód podziemnych i powierzchniowych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyŜowania z
sieciami: wodociągową, energetyczną, telekomunikacyjną, z drogami gminnymi, drogą
wojewódzką.

2.3 Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej do zabudowań
mieszkalnych jednorodzinnych połoŜonych w miejscowości Lubieszów.

2.4 Warunki geologiczne i wodne.
W budowie geologicznej biorą udział utwory czwartorzędowe. W obniŜeniu dolinnym na
zachód od ulicy Bierawskiej zalegają osady akumulacji rzecznej. Osady rzeczne są
wykształcone w postaci mad gliniastych i pylastych, przewarstwionych glinami humusowymi,
namułami organicznymi i piaskami. MiąŜszość gruntów humusowych w dolinie waha się od
0,7 ÷ 3,0m. Osady piaszczyste akumulacji rzecznej są to piaski pylaste i drobne.

Mady występują bezpośrednio pod glebą i nasypami. Seria piaszczysta, miejscami
piaszczysto-Ŝwirowa występuje pod madami i zbudowana jest z piasków drobnych, średnich
miejscami z ziarnami Ŝwiru oraz pospółek – reprezentuje typ osadów wodnolodowcowych. 

Całość przykrywa cienka warstwa gleby, sporadycznie nasypów o przypadkowym
składzie.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono występowanie wody
gruntowej związanej z partiami obniŜeń dolinnych. Warstwę wodonośną stanowi seria
piaszczysta (piaski drobne i średnie oraz pospółki).

Poziom wody nawiercono na głębokościach 3,0 i 4,6m p.p.t. tj. na rzędnych 172,80 ÷
169,20m n.p.m. Wody te znajdują się pod napięciem hydrostatycznym. Stabilizują na
rzędnych w granicach 171,00 ÷ 173,00m n.p.m. Ponadto, nawiercono w otworze nr 7 i 11
wodę gruntową o zwierciadle swobodnym na głębokościach 2,4 m (rzędna 171,40m n.p.m) i
2,0m (173,90m n.p.m) oraz w postaci sączenia na głębokości 2,0m (rzędna 171,90m n.p.m).
Wody te są alimentowane opadami infiltrującymi w podłoŜe. Lustro wody będzie
charakteryzować się zmiennymi wahaniami uzaleŜnionymi od stanu wód w ciekach i opadów
atmosferycznych. Zgodnie z kryteriami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 września 1998 r (Dz. U. Nr 126/98, poz. 839) inwestycję zalicza się
do I kategorii.

2.5 Trasa kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna lokalizowana jest na obrzeŜach zabudowy

mieszkaniowej w miejscowości Lubieszów. Sieć kanalizacji sanitarnej lokalizowana jest na

działkach prywatnych właścicieli, wzdłuŜ lub pod drogą wojewódzką i drogami gminnymi.
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2.6 Sieć kanalizacji sanitarnej. 

Stan istniej ący.  Obecnie na terenie objętym opracowaniem planowana jest realizacja

uporządkowanego systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych z odprowadzeniem na

oczyszczalnię ścieków Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.

 Na terenie miejscowości Lubieszów zgodnie z projektem sieci kanalizacji sanitarnej

(odrębne opracowanie firmy „PROJWES” s.c. Projektowanie i Usługi w InŜynierii Środowiska

pn: „Kanalizacja sanitarna miejscowości Solarnia i części Dziergowic wraz z tranzytowym

rurociągiem tłocznym” z lipca 2005r) została zlokalizowana przepompownia ścieków P2.

Obecnie ścieki sanitarne z zabudowań na terenie objętym opracowaniem odprowadzane są

do indywidualnych zbiorników na ścieki sanitarne. Istniejące zbiorniki na ścieki są wykonane

jako betonowe dwukomorowe, jednokomorowe lub z dwóch, trzech studni betonowych. Stan

techniczny zbiorników jest róŜny, zaleŜny od ilości lat uŜytkowania i ich eksploatacji.

Stan projektowany : Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki

sanitarne z zabudowań mieszkalnych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej na terenie

objętym opracowaniem zapewnia grawitacyjny spływ ścieków z zabudowań jednorodzinnych.

Sieć kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy

Ø200x5,9mm i Ø160x4,7mm typu cięŜkiego „S” pod jezdnią ulic oraz o średnicy

Ø200x4,9mm i Ø160x4,0mm typu średniego „N” w terenach nie obciąŜonych ruchem.

Na połączeniach i załamaniach projektowane są studzienki PE Ø1000mm,  PVC

Ø400mm oraz PVC Ø315mm jako kompletne, z włazami dostosowanymi do nawierzchni

zgodnie z obowiązującą normą. Zastosować włazy ryglowane. Projektowane studnie na

ścieki kanalizacji sanitarnej pozwolą na bezpośrednie podłączenie przyłączy. Po wykonaniu

sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy naleŜy istniejące zbiorniki na ścieki wyłączyć z

uŜytkowania lub zlikwidować. 

Rury kanalizacyjne PVC naleŜy układać w wykopie na podsypce, nadsypce i obsypce

z piasku grubości 10cm, następnie wypełnić wykop warstwą ochronną grubości 30cm z ziemi

pozbawionej kamieni, gruntem rodzimym w miejscach gdzie sieć projektowana jest w

terenach zieleni. Wypełnienie wykopu pod drogami naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniem

administratora ulic.

Do zabezpieczenia wykopów powyŜej zwierciadła wody wystarczy szalunek aŜurowy.

W miejscach wystąpienia wody gruntowej w wykopach, w trakcie prowadzenia prac

ziemnych moŜe nastąpić osuwanie się ścian wykopów pod naporem wody. W takim

przypadku konieczne jest zastosowanie pełnego szalunku i odpompowywanie wody.
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W miejscach występowania gruntów niebudowlanych projektuje się wymianę gruntu

zgodnie z rysunkami na profilach oraz zapisami opinii geotechnicznej.

Przepompownia ścieków.

Ze względu na konfigurację terenu na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektowana

jest przepompownia ścieków „PŚ” (dz nr 276 obręb Lubieszów).

Została dobrana przepompownia ścieków typu - PS – IC 2 SW.210D.437.80/80 PB.P.120

firmy Instalcompact. Dopuszcza się zastosowanie innej o nie gorszych parametrach.

Charakterystyka przepompowni: Projektowana jest przepompownia ścieków typowa jako

kompletna, czyli wyposaŜona w układ pompowy umieszczony w obudowie, którą stanowi

cylindryczna komora z dnem, pokrywą i włazem. Płaszcz pompowni z polimerobetonu z

pokrywą z polimerobetonu i typowym włazem kanałowym Ŝeliwnym. Na pokrywie pompowni

jest montowana szafa sterowniczo – zasilająca. Typowa przepompownia ścieków posiada

wentylację grawitacyjną. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez wywiewki z

rur kanalizacyjnych z PVC o średnicy Ø110/160mm wyprowadzone ponad poziom terenu.

Pompownia będzie wyposaŜona w 2szt. pomp z wirnikiem otwartym VORTEX. Z uwagi na

obecność wód gruntowych naleŜy dociąŜyć dno celem zabezpieczenia przed wyporem.

Teren wokół przepompowni naleŜy ogrodzić siatką stalową ocynkowaną zawieszoną

na słupkach z rur stalowych ocynkowanych wysokości 1,50m o wymiarach w rzucie 4x4m. W

ogrodzeniu od strony wjazdu projektowana jest brama wjazdowa oraz obudowa pomiaru

elektrycznego. Układ zasilania przepompowni ścieków naleŜy zaprojektować za

pośrednictwem zasilania podstawowego współpracującego z zasilaniem rezerwowym –

agregat prądotwórczy w układzie SZR. W pompowni ścieków naleŜy równieŜ zaprojektować

system sterowania i monitorowania pracy przepompowni ścieków w trybie on-line z

wykorzystaniem technologii GPRS przekazującego informacje do administratora sieci

kanalizacji sanitarnej. Teren przepompowni będzie oświetlony. Projekt zasilania

energetycznego stanowi odrębne opracowanie.

Rurociąg tłoczny: W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z przepompowni projektowany

jest rurociąg tłoczny z włączeniem poprzez studnię rozpręŜną do sieci kanalizacji sanitarnej.

Z przepompowni PŚ projektowany jest rurociąg tłoczny o średnicy Ø 90x5,1 PE80 PN7,5

SDR17. Rurociąg tłoczny naleŜy układać na wyrównanym podłoŜu podsypanym piaskiem o

warstwie grubości 10cm, obsypać i nadsypać piaskiem warstwą o grubości 10cm, następnie

wypełnić wykop warstwą ochronną z ziemi pozbawionej kamieni grubości 30cm. Wykop do
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poziomu terenu naleŜy wypełnić zasypką gruntem rodzimym.

SkrzyŜowanie z drogą wojewódzką.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyŜowanie z drogą

wojewódzką nr 425 (Bierawa - Kuźnia Raciborska – Rudy). Przejście poprzeczne pod drogą

wojewódzką będzie wykonane bez naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni, pobocza,

rowów oraz skarp, przewiertem sterowanym w rurach ochronnych stalowych o średnicy

Ø323,9x8,0mm. Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur Ø200x5,9mm PVC typu „S”.

Końce rur ochronnych zostaną wyprowadzone 1,0m poza granice pasa drogowego.

Minimalna głębokość będzie wynosić 1,5m licząc od rzędnej niwelety jezdni do wierzchu rury

ochronnej oraz 0,8m pod dnem rowu. Szczegółowe rozwiązania pokazano na załączonych

profilach.

SkrzyŜowanie z drogami gminnymi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne i przyłączy występują skrzyŜowania z

drogami gminnymi. Przejścia poprzeczne przez drogi gminne o nawierzchni mineralno–

bitumicznej naleŜy wykonać metodą przewiertu sterowanego. W przypadku braku miejsca

metodą rozkopu z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego. Głębokość

posadowienia rur minimum 1,50m od góry rury do nawierzchni drogi. Przejścia przez drogi

gminne o nawierzchni Ŝwirowej naleŜy wykonać metodą przekopu w rurach ochronnych z

zasypem Ŝwirowym i odtworzeniem nawierzchni klińcowej i uwałowaniem.

Odbudowę nawierzchni przy realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

naleŜy zachować następujące warunki:

NaleŜy zasypać gruntem przepuszczalnym zagęszczając warstwami o grubości 20cm

pozostawiając miejsce na wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 

◦ warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego lub pospółki grubości 60cm

stabilizowanego mechanicznie warstwami 20cm

◦ - warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie grubości 20cm;

dla drogi o nawierzchni bitumicznej:

◦ - warstwa wiąŜąca z mieszanki bitumiczno- asfaltowej grubości 6cm na

szerokości wykopu;

◦ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm na całej szerokości jezdni;

dla drogi o nawierzchni Ŝwirowej i tłuczniowej:
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◦ - nawierzchni z kamienia tłuczonego grubości 15cm.

Kolizje i skrzyŜowania - NaleŜy zachować normatywne odległości od istniejących

sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i skrzyŜowaniach. Roboty

ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli

tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi

podziemne, krzyŜujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

SkrzyŜowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyŜowania z

kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. W miejscu skrzyŜowania

istniejące kable naleŜy zabezpieczyć rurami Arota typu A58 PS   L = 3,0m.

2.7 Bilans ścieków  :  

ilość budynków ilość ścieków

Stan istniejący 180 4,9m3/h

Stan docelowy 370 10,0m3/h

2.8 Uwagi ogólne.

Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami

Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami

BHP. Przed realizacją naleŜy zapoznać się z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej oraz pozostałymi uzgodnieniami.

 W trakcie realizacji naleŜy zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne: sieć

telekomunikacyjną, energetyczną oraz słupy energetyczne i telekomunikacyjne.

 Rury oraz studnie zastosowane do realizacji sieci i przyłączy powinny posiadać Polskie

atesty i certyfikaty.
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2.9 Zestawienie średnic i długo ści projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

• Ø200 mm PVC - L = 5980,50m

w tym 82,0 m w granicach ewidencyjnych drogi wojewódzkiej nr 425;

1. Ø160 mm PVC L =   997,50 m

2. Ø90 mm PE (rurociąg tłoczny) L =   612,50 m

Razem: L = 7590,50 m

Projektował:       mgr inŜ. Michał Grzyb
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. SLK/1938/PWOS/07 z dn. 20.12.2007r
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3. Pompownia ścieków
ZAPROJEKTOWANO MONOLITYCZN Ą POMPOWNIĘ ŚCIEKÓW TYPU INSTALCOMPACT Sp.
z o.o.

1 Zestawienie parametrów dobranych pompowni (TABELA 1)

Lp. Typ pompowni Rodzaj
wirnika

Liczba
pomp

średnica
ruroci ągu 

Średnica / całkowita wys.
zbiornika

[szt] mm mm

PŚ PS – IC 2 SW.210D.437.80/80 PB.P.120 Vortex 2 90x5,1 1200 / 4460*

*szacunkowa wysokość zbiornika

Pompowni ę naleŜy dostarczy ć jako kompletne, monolityczne urz ądzenie wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. N a budowie dopuszcza si ę jedynie monta Ŝ

szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszc zenie pompy.

Elementy wyposa Ŝenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

l.p. Nazwa elementu Ilość el materiał

Wyposa Ŝenie standardowe

1
.

Zbiornik  pompowni – monolityczny 1 kpl Polimerobeton

2. Właz kwadratowy  jednoskrzydłowy z zamkiem z wkładką
patentową oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu
zamykaniu typu Instalcompact

1 szt. Stal kwasoodporna1.4301

3. System wentylacji grawitacyjnej , nawiewno-wywiewnej –
typu Instalcompact; zblokowany system „rura w rurze”
eliminujący dwa otwory w pokrywie 

1 kpl PCV

4. Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54 – do montaŜu na płycie
pompowni

1 szt. -

5. 2 Sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna

6. Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie
zbiornika

2 kpl -

7. Sterownik mikroprocesorowy IC2003 , RS 232, RS485,
Protokół MODBUS RTU, CE

1 kpl -

8. Moduł wy świetlacza z klawiatur ą do zmiany nastaw 1 kpl -

9. Akumulator podtrzymania napięcia na sterowniku i modemie
GSM

1 szt -

10. Modem GSM z obustronn ą transmisj ą danych + karta
„SIM” (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok)

1 szt -

11. Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych
wyposaŜenia pompowni

1 kpl. -

12. Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 2 szt. -

13. Kolano stopowe sprzęgające 2 szt. Ŝeliwo 

14. Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna1.4301
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15. Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodporna1.4301

16. Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze
stali kwasoodpornej. Spawy wykonane są maszynowo
metodą TIG przy uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania
orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametrów spawania.

2szt. Stal kwasoodporna1.4301

17. Łącznik poziomy rurociągu 1 szt. -

18. Zawór zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelą nr 1) 2 szt. Ŝeliwo 

19. Zasuwa odcinająca klinowa (DN zgodnie z tabelą nr 1)
obsługiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy w oczyszczalniach ścieków Dz. U. 93.96.438

2 szt. Ŝeliwo 

20. System zamykania zasuw z poziomu terenu  typu
Instalcompact 

2 kpl Stal kwasoodporna1.4301

21. Klucz do zasuw 1 szt -

22. System podpór i zamocowań 2 kpl Stal kwasoodporna1.4301

23. Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal kwasoodporna1.4301

24. Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węŜa 1 szt -

2

3 OPIS TECHNICZNY POMPOWNI ŚCIEKÓW 

Rozwi ązania konstrukcyjne
− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej  dla stali kwasoodpornej (metodą
TIG, przy uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu
CNC), 
− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,
− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
− trójnik  orłowy  zapewniający  minimalne  straty  hydrauliczne,  wykonany  ze  stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
− wszystkie  połączenia  śrubowe  (śruby,  nakrętki,  podkładki)  są  wykonane  ze  stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w
całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą
farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,
− zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umoŜliwić  ich
otwieranie i  zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni
(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
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− obsługę  zasuw  z  poziomu  terenu  umoŜliwia  specjalnej  konstrukcji  przegub  wykonany
całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
− wszystkie  uszczelki  dla  połączeń  kołnierzowych  są  wykonane  z  gumy  odpornej  na
działanie ścieków,
− drabinka umoŜliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposaŜona w otwierany podest technologiczny,
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.
• pompownia jest wyposaŜona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaŜ i
demontaŜ  pomp  (zgodnie  z  Rozporządzeniem  MGPiB  Dz.  U.  93.96.438),  (górne  uchwyty
prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu),
• właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1,  zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowołane,
• wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umoŜliwiają swobodny montaŜ i
demontaŜ pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,
• właz wyposaŜony jest w blokadę uniemoŜliwiającą  samoczynne jego zamknięcie w
trakcie obsługi pompowni,
• w celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnych potencjałów i niebezpiecznych napięć
na  przedmiotach  metalowych  (drabinka,  podest,  prowadnice,  korpusy  silników  pomp),
zastosowano połączenia wyrównawcze,
• przewód  wyrównawczy  naleŜy  prowadzić  od  punktu  do  punktu  z  końcowym
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia steruj ąca z układem sterowania
• obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niŜ

IP 54,
• posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową
• spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności

elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,
 1 wyposaŜenie rozdzielni sterującej:
� modułowy system sterująco- diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę
pompowni, wyposaŜony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący
z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków
� rozłącznik główny,
� zabezpieczenie zwarciowe dla kaŜdej pompy,
� zabezpieczenie przeciąŜeniowe dla kaŜdej pompy,
� dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia kaŜdej z pomp
(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki
(przełącznik gwiazda-trójkąt),
� przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z
kontrolą suchobiegu, 
� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zaleŜności od wyposaŜenia
pompy),
� grzałka z termostatem
� sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC,
zamontowana w zbiorniku pompowni ścieków
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� pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami
czasowymi
� modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów
pracy urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o
awariach
� zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu
w przypadku braku zasilania energetycznego
� ochrona przed przepięciami typu C
� przełącznik rodzaju zasilania Sieć-agregat prądotwórczy z gniazdem do przyłączania
agregatu prądotwórczego na zewnątrz rozdzielni
� gniazdo 230V wewnątrz rozdzielni
� wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

Modułowy system steruj ąco- diagnostyczny 
• elementy systemu:
� sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujący pracę pompowni
według ustalonego algorytmu
� moduł IO - wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych, zbierający sygnały analogowe
z czujników pomiarowych (sonda poziomu, czujnik temperatury i inne), sygnały cyfrowe z
układu sterowania, realizującego funkcje wykonawcze poprzez wyjścia cyfrowe
(załączanie i wyłączanie pomp i innych urządzeń), wyposaŜonego w wejścia impulsowe
do współpracy z przepływomierzami
� panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem umoŜliwiającego dokonywanie zmiany
nastaw i lokalną obserwację parametrów pracy pompowni
� moduł diagnostyczny do analizy i obróbki danych, współpracującego ze sterownikiem
procesowym z wbudowanym lub wydzielonym modułem komunikacyjnym GSM/GPRS
� moduł pomiarowy parametrów sieci zasilającej pompownię (prąd, napięcie, moc,
współczynnik mocy)
• funkcje systemu:
� sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i
wyłączania pomp (przełączanie pomp po kaŜdym cyklu pracy),
� moŜliwość zmiany nastaw sterownika (w tym poziomów załączania i wyłączania
pomp) realizowana lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie (komputer zewnętrzny lub
poprzez łącze internetowe)
� kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),
� kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),
� ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem
prądowym 4-20 mA lub sondy z protokołem cyfrowym
� ciągły pomiar parametrów zasilania urządzenia, a w szczególności prądu i mocy
pobieranej przez silniki pomp
� sterowanie innymi urządzeniami wchodzącymi w skład pompowni jako opcje (stacje
dozowania reagentów, mieszadła itp.)
� kontrola poprawności pracy pompowni przez porównywanie parametrów pracy z
wielkościami wzorcowymi
� co najmniej miesięczna archiwizacja parametrów pracy pompowni (dopływ ścieków,
wydajność pomp, prąd i moc silników pomp oraz poziom ścieków w charakterystycznych
stanach pracy i w przedziałach czasowych, włączenia i wyłączenia pomp, wystąpienie i
ustąpienie stanów nieprawidłowych)
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� ciągła analiza parametrów pompowni, generowanie komunikatów o zdarzeniach w
przypadku wystąpienia stanów nieprawidłowych (alarmowych)
� detekcja nieprawidłowych stanów pompowni i generowanie komunikatów o statusie
pompowni (prawidłowy, nieprawidłowy, ostrzegawczy)
� okresowa (na ogół dobowa) analiza zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania
i przesłania raportu z dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba
włączeń pomp, czas równoczesnej pracy pomp, wydajność pomp, dopływ ścieków, średni
i maksymalny pobór prądu, moc pobierana przez urządzenie i inne)
� moŜliwość pobierania danych archiwalnych poprzez połączenie sieciowe zdalne
(internet) lub lokalne (komputer przyłączony do portu eternetowego modułu
diagnostycznego)
� moŜliwość zdalnej zmiany nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer
przyłączony do sieci internetowej, wyposaŜony w przeglądarkę internetową, bez
konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania,
� zabezpieczenie dostępu do układu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie
protokołów szyfrowanych oraz haseł dostępowych
� moŜliwość zdalnej wymiany i aktualizacji oprogramowania sterującego i
diagnostycznego z zabezpieczeniem przed błędami transmisji lub jej przerwami
� moŜliwość wysyłania komunikatów ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez
wiadomość SMS, bez konieczności przerywania połączenia GPRS
� moŜliwość komunikacji z innymi urządzeniami (pompowniami) w sytuacjach
awaryjnych (na przykład w przypadku wystąpienia awarii zasilania w jednej z pompowni)
� przygotowany do współpracy z zewnętrznym systemem diagnostycznym opisanym
poniŜej
• układ sterująco- diagnostyczny spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności

elektromagnetycznej (89/336/EWG) - posiada znak CE,

Ogólny opis systemu dignostycznego

Elementy systemu

• Moduły diagnostyczne umieszczone w rozdzielniach sterujących poszczególnych
pompowni. Moduły mogą być zintegrowane z pozostałymi elementami systemu
sterowania

• Moduły komunikacyjne (modemy GPRS) umieszczone w rozdzielniach jak wyŜej.
Moduły mogą być zintegrowane z modułami diagnostycznymi.

• System serwerów z oprogramowaniem bazodanowym i systemem publikacji danych,
zapewniający ciągły dostęp do danych, archiwizację i ochronę danych.

• Stacja robocza systemu diagnostycznego – wymagania minimalne: procesor
dwurdzeniowy z zegarem min. 2,0 GHz, Ram 2 GB, HDD 160 GB, nagrywarka DVD-
RW, 4x USB, WiFi, czytnik kart, monitor LCD min. 24” o rozdzielczości 1920x1200,
karta graficzna umoŜliwiająca podłączenie 2 monitorów, dowolny system operacyjny
(preferowany system Linux na bezpłatnej licencji GPL), przeglądarka Mozilla Firefox
wersja 3.0 lub wyŜsza oraz łącze internetowe stałe przewodowe lub bezprzewodowe.
Zalecana jest dowolna drukarka atramentowa lub laserowa współpracująca z
zainstalowanym systemem operacyjnym (odpowiednie sterowniki drukarki) oraz
dodatkowy monitor 19”, rozdzielczość 1600x1200). Do korzystania z systemu nie jest
konieczne instalowanie w stacji roboczej Ŝadnego innego oprogramowania.

Opis systemu:
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• Moduły diagnostyczne zainstalowane w pompowniach współpracują z systemem
sterowania, zbierając i analizując dane dotyczące pracy w pompowni. W przypadkach
wystąpienia sytuacji niepoŜądanych (awaria pompy, awaria zasilania, zbyt wysoki
poziom ścieków w pompowni, nadmierny prąd pobierany przez pompy) generowane
są komunikaty zdarzeniowe

• Komunikaty zdarzeniowe wraz ze statusami określającymi stan urządzenia i
bieŜącymi parametrami pracy urządzenia są przesyłane do systemu serwerów
poprzez łącze GPRS (moduł komunikacyjny) przy wykorzystaniu protokołów
internetowych (TCP/IP, UDP). W przypadku braku potwierdzenia odbioru komunikatu
po stronie serwera, komunikat jest wysyłany przy pomocy wiadomości SMS.
Wiadomości SMS mogą być przy tym wysyłane i odbierane bez konieczności
przerywania sesji GPRS i powtórnego logowania do sieci, co znacznie zwiększa
pewność przesłania informacji oraz skraca czas pomiędzy wygenerowaniem
komunikatu o nieprawidłowym stanie pompowni a jego dostarczeniem do serwera i
opublikowania na stacji roboczej

• Okresowo (najczęściej co 1 dobę lub dodatkowo na Ŝądanie), z danych
zarchiwizowanych w sterowniku, jest opracowywany i generowany raport z pracy
urządzenia za poprzedni okres (1 doba). Raport zwiera co najmniej informację o:
całkowitym czasie pracy pomp, całkowitej liczbie włączeń pomp, czasie pracy i liczbie
włączeń pomp w analizowanym okresie, średni i maksymalny 

prąd i moc silników pomp, czas równoczesnej pracy pomp, temperaturę w rozdzielni
pompowni, obliczoną średnią wydajność pomp i dopływ ścieków do pompowni

• Komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty są przesyłane poprzez łącze GPRS
lub SMS (kanał rezerwowy) do serwerów i gromadzone w redundantnych bazach
danych (dane są wpisywane do co najmniej 2 róŜnych serwerów w celu zwiększenia
pewności działania systemu).

• Komunikaty o stanach alarmowych mogą być przesyłane w formie SMS na dowolne
telefony komórkowe uŜytkownika. Wiadomości takie mogą pochodzić zarówno ze
sterowników, jak i z serwerów systemowych

• Dane są niezwłocznie publikowane na stronach internetowych widocznych w
przeglądarce internetowej stacji roboczej po zalogowaniu się uŜytkownika do
systemu.

• System publikacji danych umoŜliwia odczyt stanów pracy urządzeń wizualizowanych
na dynamicznych mapach. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii
odświeŜane są tylko elementy systemu, które zmieniły stan (nie jest konieczne
odświeŜanie całej strony internetowej, co w znacznym stopniu skraca czas ładowania
strony oraz wydatnie zmniejsza ilość przesyłanych danych)

• System umoŜliwia:
�  odczyt, przeglądanie, komentowanie i zatwierdzanie komunikatów, filtrowanie
zdarzeń według róŜnorodnych kryteriów
� odczyt i przeglądanie raportów z pracy urządzeń
� wyświetlanie stanów urządzeń w oknie obejmujących cały system oraz jednocześnie
w osobnym oknie dla wybranego obiektu (dlatego teŜ zalecane jest zainstalowanie
drugiego monitora w stacji roboczej)
� wyświetlanie statystyk zdarzeń na wykresach oraz w tabeli dla wybranego obiektu
� wyświetlanie wykresów stworzonych z dowolnych parametrów zawartych w raportach
(moŜliwe jest zdefiniowanie kilku wykresów dla jednego obiektu, zawierających róŜne
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parametry). Dane znajdujące się na wykresie mogą być publikowane w tabeli i
eksportowane do pliku CSV, który moŜe być otwierany i obrabiany np. w programie Excel
(lub w darmowym arkuszu kalkulacyjnym pakietu OpenOffice moŜliwym do zainstalowania
w systemie)
• Wszystkie otwarte na stacji operatorskiej strony, okna oraz zakładki są odświeŜane

dynamicznie i pojawiają się automatycznie bez konieczności odświeŜania całej strony
• System umoŜliwia równieŜ odpytanie dowolnego urządzenia o jego bieŜący stan
• System umoŜliwia na tworzenie grup urządzeń według kryteriów określonych przez

uŜytkownika, a takŜe tworzenie dowolnej liczby uŜytkowników odpowiadających za
część urządzeń. Daje to moŜliwość obsługi urządzeń przez kilku operatorów
widzących tylko swoją grupę, przy czym mogą być zdefiniowani uŜytkownicy widzący
wszystkie urządzenia.

• System pełni przede wszystkim funkcję diagnostyczną wyznaczając wskaźniki
jakościowe pracy urządzenia umoŜliwiające przewidywanie groŜących awarii i
usuwanie przyczyn, które mogą prowadzić do powstania takich awarii.

Dodatkowe informacje

• MoŜliwe jest korzystanie (po zalogowaniu) z systemu z dowolnego komputera
podłączonego do sieci internetowej. Z systemu moŜe korzystać jednocześnie więcej
niŜ jeden uŜytkownik.

• MoŜliwe jest wpinanie innych pompowni do systemu po ich odpowiednim
przystosowaniu (wyposaŜeniu w moduły diagnostyczne i komunikacyjne)

• Do systemu mogą być podłączone równieŜ urządzenia innego typu (w szczególności
pompownie wody i zestawy hydroforowe oraz stacje wodociągowe) po ich
wyposaŜeniu w odpowiednie moduły diagnostyczne i komunikacyjne.

• System diagnostyczny oraz i interfejsy uŜytkownika są na bieŜąco rozwijane i
aktualizowane, przy czym uŜytkownik automatycznie uzyskuje dostęp do tak
zmodyfikowanego systemu

• Producent systemu oferuje swoje usługi w zakresie obsługi systemu, tworzenia
raportów i analiz, diagnozowania stanów pracy groŜących w krótszym lub dłuŜszym
okresie awarią urządzenia,

Ze względu na ci ągły i szybki rozwój systemu oraz wykorzystywanych w  nim technologii,
zaleca si ę uaktualnienie oferty przed rozpocz ęciem procesu inwestycyjnego.

Pompy
• pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a
druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę,
• wirnik otwarty VORTEX
• korpus pompy z Ŝeliwa jest zabezpieczony trwałą Ŝywicą  epoksydową, odporną na
korozyjne oddziaływanie ścieków
• silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68
• pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
• pompy są wyposaŜone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,
• pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w
tryb pracy równoległej,
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Obudowa pompowni ścieków polimerobeton 
• wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

� wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2,
� wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2,

� odporność chemiczna (pH 1-10),
� gęstość 2,3 g/cm3.

• posiada aprobatę techniczną lub znak CE ,
• otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne,
• średnica  obudowy  zapewnia  moŜliwość  swobodnego  montaŜu  pomp  oraz
wyposaŜenia wewnętrznego pompowni 

Serwis
• zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta 

Informacje ogólne
• wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,
• kaŜde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,
• urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,
• rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

• 73/23/EEC – wyposaŜenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie
napięć

• 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.
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Dane pompowni PŚ

1. Rodzaj dopływaj ących ścieków sanitarne
2. Ruroci ąg doprowadzaj ący ścieki 

→ rzędna dopływu do pompowni Hdop 171,19 m n.p.m.
→ materiał rurociągu PCW
→ średnica rurociągu 200x5,9

3. Ruroci ąg tłoczny:
→ materiał rurociągu PE80 PN7,5 SDR17
→ średnica rurociągu 90x5,1
→ rzędna na wylocie z pompowni Htł.ps 172,55 m n.p.m.

4. Rzędna terenu przy przepompowni H t 174,00 m n.p.m.
5. Pompy

→ typ wirnika vortex
→ typ pompy SW.210D.437

Instalcompact
→ napięcie zasilania 400 V

6. Rzędne
→ posadowienia pompowni Hpp 169,69 m n. p. m
→ dna komory pompowni Hd 169,81 m n. p. m
→ pokrywy pompowni Hpok 174,15 m n. p. m
→ minimalnego poziomu ścieków 170,49 m n. p. m
→ maksymalnego poziomu ścieków 170,79 m n. p. m
→ alarmowego poziomu ścieków 171,09 m n. p. m

7. Wysoko ść
→ retencyjna komory pompowni 0,30 m
→ martwa 0,69 m
→ pokrywy ponad terenem 0,15 m

8. Objętość
→ retencyjna komory pompowni 0,34 m3

→ martwa 0,77 m3

9. Obudowa z pokryw ą
→ typ obudowy polimerobetonowa
→ średnica wewnętrzna 1200 mm
→ wysokość obudowy 4460 mm

10. Komora pompowni
→ miejsce montaŜu szafki sterowniczej na płycie pompowni
→ odległość szafki sterowniczej od pompowni --- m
→ usytuowanie pompowni teren zielony

Pompowni ę naleŜy dostarczy ć jako kompletne, monolityczne urz ądzenie
wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali pr oducenta. Na budowie

dopuszcza si ę jedynie monta Ŝ szafy.
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