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I OCZYSZCZALNIA CIEKÓW

1.1 Podstawa opracowania
Umowa zawarta pomi dzy Gmin Zar by Ko cielne a Biurem Projektowym HYDROPROJEKT
z s. w om y (www.oczyszczalnie.org , email: hydroprojekt@gmail.com ),
Mapy sytuacyjno-wysoko ciowe terenu projektowanych przydomowych oczyszczalni cieków
w Gminie Zar by Ko cielne,
Szczegó owa wizja lokalna terenu obj tego zakresem opracowania,
literatura bran owa
obowi zuj ce normy, rozporz dzenia oraz przepisy bran owe i administracyjne,
Niniejszy projekt jest projektem autorskim Biura Projektowego HYDROPROJEKT z siedzib w
om y, ul. Polowa 15/46 i w zwi zku z tym jako autorzy projektu, zgodnie z ustaw o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-12-1994 (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego
1994) zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania projektu (lub jego cz ci)
do celów innych ni zapisane w umowie pomi dzy Gmin Zar by Ko cielne a Biurem
Projektowym HYDROPROJEKT, jak równie do wprowadzania w projekcie jakichkolwiek zmian
bez naszej wiedzy i zgody.

1.2 INWESTOR
Gmina Zar by Ko cielne
Ul. Kowalska14
07-323 Zar by Ko cielne
1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe rozwi zanie problemu gospodarki
ciekowej poprzez zainstalowanie przydomowej (indywidualnej) biologicznej oczyszczalni cieków
pracuj cej w po czonej technologii zanurzonego z a biologicznego i niskoobci onego osadu
czynnego.
Do za

wyj ciowych przyj to:

jednostkow ilo cieków przypadaj
na 1 mieszka ca (RLM) - 150 l/d
sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewn trznej i zewn trznej
istniej ce warunki gruntowe
sk ad cieków jak dla cieków socjalno - bytowych
Projektowana oczyszczalnia cieków nie mo e mie pod czenia z kanalizacj odprowadzaj
wody
deszczowe. Urz dzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej i ci ej, wymaga stosowania ochrony
przeciwpora eniowej.
Projektowane obiekty zlokalizowane b
na gruntach nale cych do mieszka ców gminy, na które
Inwestor uzyska prawo do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane. Przydomowe
oczyszczalnie usytuowane b
w granicach istniej cego ogrodzenia terenu (lub ogrodzenia
projektowanego), w sposób jak najmniej widoczny w otoczeniu.
Przy lokalizacji oczyszczalni cieków spe niono warunki okre lone w Rozporz dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z 2002 r).
1.4 Wp yw gospodarki ciekowej na rodowisko naturalne
Mechaniczno-biologiczn oczyszczalni
cieków projektuje si
ciekowej oraz wyeliminowania istniej cych szamb.

w celu poprawy gospodarki

cieki oczyszczone w w/w oczyszczalni posiadaj parametry II klasy czysto ci. Wysoki poziom
oczyszczania pozwala na swobodne odprowadzenie cieków oczyszczonych do odbiornika – gruntu.
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1.5 Lokalizacja oczyszczalni cieków
Szczegó owe lokalizacje oczyszczalni zosta y pokazane na za czonych planach sytuacyjnych w skali
1 : 1000 (1:500). Oczyszczalni cieków nale y zabezpieczy przed dost pem osób niepowo anych.
1.6 Projektowane rozwi zanie techniczne
Projektowane rozwi zanie zak ada realizacj mechaniczno – biologicznych oczyszczalni cieków o
wydajno ci poni ej 5m3 /dob w zabudowie podziemnej. cieki oczyszczone odprowadzane b
do
studni ch onnej. Oczyszczalnia pracuje w uk adzie zanurzonego z a biologicznego oraz
niskoobci onego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.
Z uwagi na warunki terenowe, istotny dla za
projektowych jest ci g technologiczny: Komora
osadnika wst pnego
Komora z a biologicznego
komora osadu czynnego (osadnika
wtórnego). Bioreaktor musi posiada mo liwo posadowienia na g boko ci 0,6 m p.p.t. Nie
dopuszcza si stosowania prostych rozwi za typu: osadnik gnilny, z e biologiczne pracuj ce bez
wspomagania osadem czynnym lub osad czynny bez z a biologicznego. Urz dzenia spe niaj ce
wymogi projektu produkowane s m.in. przez: Sotralentz, Aquamatic.
Urz dzenia zamienne musz spe nia parametry przepustowo ci jak w projekcie.
Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie cieków przeznaczone s do odbioru i oczyszczania cieków
bytowo – gospodarczych w ilo ci od 0,6 do 2,55 m3/d z odprowadzeniem cieków oczyszczonych do
gruntu poprzez studni ch onn (w nasypie) na terenie dzia ki. Miejsce wprowadzania cieków
powinno by oddzielone warstw gruntu o mi szo ci co najmniej 1,5 m od najwy szego poziomu
wodono nego wód podziemnych (sposób posadowienia urz dze oczyszczalni w zale no ci od
warunków wysoko ciowych terenu oraz poziomu wód gruntowych przedstawiono w cz ci
rysunkowej).
Je eli w odleg ci mniejszej ni 30 m od projektowanej studni znajduje si nieczynna studnia
kopana, nale y j zlikwidowa . Studni z kr gów betonowych nale y zasypa i zabezpieczy
korkiem i owym i betonowym.
Mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia cieków z osadem czynnym, nie mo e mie pod czenia z
kanalizacj odprowadzaj
wody deszczowe. Urz dzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej i
ci ej, wymaga stosowania ochrony przeciwpora eniowej.
1.9.1 Schemat technologiczny bioreaktora oczyszczalni cieków
Bioreaktor oczyszczalni dzia a wg poni szego schematu technologicznego:

CIEKI
SUROWE

ODBIORNIK
CIEKÓW

I

II

III

Komora I - Komora wst pna,
Komora II - komora czynna procesu oczyszczania
Komora III – komora osadnika wtórnego z recyrkulacj .
-kierunek przep ywu cieków
-kierunek recyrkulacji osadu czynnego
- napowietrzanie cieków
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1.9.2 Schemat technologiczny oczyszczalni cieków w formie opisowej
Projektowana oczyszczalnia pracuje w oparciu o nowoczesn technologi w po czonym uk adzie
zanurzonego z a biologicznego oraz niskoobci onego osadu czynnego, stabilizowanego w
warunkach tlenowych. Powoduje to wysok redukcj podstawowych wska ników zanieczyszcze tj.
BZT5, ChZT, Zawiesiny og, oraz redukcj zwi zków azotu i fosforu (biogenów), zwi zków w gla. W
procesach oczyszczania ze cieków usuwa si zawiesiny, cz stki sta e, rozpuszczone substancje
organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawarto wirusów i bakterii.
Komora I – osadnik wst pny – w komorze tej nast puje beztlenowa cz
procesu oczyszczania. W
osadniku wst pnym zachodz procesy oczyszczania g ównie na drodze mechanicznej
(sedymentacja, flotacja, dekantacja, filtrowanie). cieki przep ywaj poprzez komor osadnika
wst pnego do pierwszej komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane z e biologiczne
zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania cieków oraz uzyskania
odpowiedniego obci enia hydraulicznego z a, zastosowano powietrzny podno nik cieczy
pracuj cy jako wewn trzny cyrkulator reaktora. Pojemno
pierwszej komory pozwala na
przetrzymanie cieków na poziomie ponad 20 godzin. Pozwala to na skuteczne wywo anie procesów
biologicznego oczyszczania. Dodatkowo, w komorze tej zachodz procesy sedymentacji polegaj cej
na opadaniu skoncentrowanej masy zawiesin w p ynie pod wp ywem si grawitacji przy
jednoczesnym oddzieleniu cz stek zawiesiny od p ynu. Po oczyszczeniu cieki przep ywaj do
drugiej komory reaktora dzi ki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielaj cej.
Komora II – bioreaktor – W drugiej komorze, adunek zostaje poddany napowietrzeniu
realizowanemu cyklicznie poprzez membranowy dyfuzor rurowy. Powietrze t oczone jest z
dmuchawy membranowej poprzez system przewodów t ocznych. Zak ada si uzyskanie natlenienia
napoziomie 4 mg 02/g s.m./h. Takie natlenienie wystarcza do pe nego biologicznego oczyszczenia
cieków. Stabilno
procesu oczyszczania gwarantuje równie wype nienie komory z em
biologicznym fluidalnym. Pojemno drugiej komory pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie
cieków, gwarantuj ce bardzo dok adne natlenienie adunku dzi ki czemu przebiega w pe ni proces
nitryfikacji. W tej komorze tej prowadzony jest te (oprócz procesu nitryfikacji) proces usuwania
adunku zanieczyszczenia organicznego.
Komora III osadnik wtórny – cieki z osadem czynnym dop ywa b
do komory III – osadnika
wtórnego. Ostatnim elementem reaktora jest filtr ko cowy zabezpieczaj cy przed przedostaniem si
do odbiornika zawiesiny. Filtr ten pe ni jednocze nie funkcj komory anoksycznej, pozwalaj cej na
cz ciow denitryfikacj adunku zanieczyszcze . Czas przep ywu cieków przez filtr wynosi ok. 1
godziny. W komorze tej nast puje równie cyrkulacja osadu czynnego.
Sterowanie - sterowanie zainstalowanych urz dze mechanicznych odbywa si b dzie ca kowicie
automatycznie. Zastosowanie takiego uk adu sterowania procesem technologicznym pozwala w
znacznym stopniu zaoszcz dzi zu ycie energii elektrycznej co ma wp yw na koszty eksploatacji
oczyszczalni oraz pozwala na redukcj do minimum czasu przeznaczonego na obs ug obiektu.
Przedstawiony schemat technologiczny oczyszczalni zapewni:
- uzyskanie parametrów cieków oczyszczonych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz.U. nr 137, poz. 984),
- prawid ow prac oczyszczalni przy nierównomierno ci dop ywu cieków surowych.
1.10. Opis elementów projektowanej oczyszczalni cieków
Bioreaktor oczyszczalni.
Bioreaktor oczyszczalni cieków jest kompletnym reaktorem realizuj cym tlenowe procesy
oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych pochodz cych z gospodarstw domowych. Konstrukcja
urz dzenia pozwala obs ugiwa gospodarstwa do 16 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej g sto ci PEHD (o g sto ci minimalnej 935 kg/m3). Z uwagi na trudne warunki
gruntowe projektowane rozwi zanie pozwala uzyska zwi kszon sztywno konstrukcji – zbiornik
bezwarunkowo musi by monolityczny.
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Urz dzenie wyposa one jest w:
komor wst pna
przy cza wlotu i wylotu cieków DN 110 mm
przy cza do napowietrzania mechanicznego DN 17 mm
dmuchaw membranow (o mocy od 40 do 150 W)
obudow (szczeln ) dmuchawy z zaworami powietrza ø 17 mm oraz przy czem elektrycznym
dyfuzor napowietrzaj cy (II komora)
Recyrkulator (III komora)
Wykonanie i konstrukcja: zbiornik monolityczny o wymiarach podanych w poni szej tabeli,
kompaktowy, wykonany z tworzywa – polietylenu HD.
PROGRAM PRODUKCYJNY - oczyszczalnie cieków ( oczyszczanie cieków po czon metod
zanurzonego z a biologicznego i osadu czynnego )
Ilo
ytkowników
TYP
O1
O2
O3
O4

RLM
Do 6
7-8
9-12
13-16

Przep yw
redniodobowy
m3/d
0,90
1,20
2,25
2,40

Wielko reaktora jak i poszczególnych komór wewn trz reaktora zosta a ustalona z zachowaniem
proporcji dla osi gni cia pe nego biologicznego procesu oczyszczania cieków po czon metod
zanurzonego z a biologicznego i niskoobci onego osadu czynnego.
Przepompownia cieków surowych
Przepompownia cieków jest kompletnym urz dzeniem maj cym za zadanie przet oczenie
dop ywaj cych cieków do komory bioreaktora. Zbiornik urz dzenia wykonany jest z polietylenu
wysokiej g sto ci PEHD (o g sto ci minimalnej 935 kg/m3). Z uwagi na trudne warunki gruntowe
projektowane rozwi zanie pozwala uzyska zwi kszon sztywno
konstrukcji – zbiornik
przepompowni musi wytrzyma nacisk minimum 15,2 kN/m2 (wg DIN). rednica urz dzenia wynosi
minimum 680 mm a wysoko wynosi 2000 mm. Przepompownia posiada cianki strukturalne, co
zabezpiecza urz dzenie przed wydostaniem si
cieków do rodowiska, i jest zbiornikiem
monolitycznym. Urz dzenie jest wyposa one w pomp do cieku surowego typu Ebara DWVox 75
MA (z wirnikiem Vortex) o mocy silnika N=0,75 kW, u=230V. Za czanie i wy czanie pompy
regulowane jest p ywakiem umieszczonym w komorze pompowni. W przepompowni przewidziano
sygnalizacj wietln i akustyczn powiadamiaj
o awarii pracy pompy.
Przepompownia cieków oczyszczonych
Przepompownia cieków jest kompletnym urz dzeniem maj cym za zadanie przet oczenie
dop ywaj cych cieków do studni ch onnej. Zbiornik urz dzenia wykonany jest z polietylenu
wysokiej g sto ci PEHD (o g sto ci minimalnej 935 kg/m3). Z uwagi na trudne warunki gruntowe
projektowane rozwi zanie pozwala uzyska zwi kszon sztywno
konstrukcji – zbiornik
przepompowni musi wytrzyma nacisk minimum 15,2 kN/m2 (wg DIN). rednica urz dzenia wynosi
minimum 560 mm a wysoko wynosi 2000 mm. Przepompownia posiada cianki strukturalne, co
zabezpiecza urz dzenie przed wydostaniem si
cieków do rodowiska, i jest zbiornikiem
monolitycznym. Urz dzenie jest wyposa one w pomp do wody brudnej typu Ebara BestOneMA (z
wirnikiem Vortex) o mocy silnika N=0,35 kW, u=230V. Za czanie i wy czanie pompy regulowane
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jest p ywakiem umieszczonym w komorze pompowni. W przepompowni przewidziano sygnalizacj
wietln i akustyczn powiadamiaj
o awarii pracy pompy.
Studnia ch onna (wykonane w kopczyku-nasypie o wysoko ci 90 cm).
Studnia ch onna jest to urz dzenie, poprzez które cieki oczyszczone rozs czane s do gruntu; kr g
Ø 560 mm, H = 0,5 m, zaopatrzony w:
- pokryw z rur wywiewn o Ø110 mm, H = 70 cm; oraz w azem typu lekkiego fi 600 mm
- perforowane ciany – otwory o Ø50 mm w rozstawie co 10 cm.
Wype nienie studni ch onnej stanowi (od góry):
-warstwa rozs czaj ca (mi szo 1,0 – 1,5 m w zale no ci od ch onno ci gruntu i poziomu wód
gruntowych) - t ucze o granulacji 16 - 32mm /ewent. 20 - 40mm/ - 50 cm
-warstwa wspomagaj ca stosowana w gruntach s abo przepuszczalnych (mi szo
piasek
Warstw

0,5 - 1,0 m) –

wirow umieszczon na zewn trz studni zabezpieczy geow óknin .

1.11 Technologia obróbki osadów ciekowych
W trakcie biologicznego i mechanicznego oczyszczania cieków powstawa b
osady wst pny i
nadmierny. Osad z oczyszczalni nale y usuwa przynajmniej raz w roku lub po stwierdzeniu jego
nadmiernej obecno ci przy okresowej kontroli pracy oczyszczalni.
Osady wst pny oraz nadmierny zatrzymane w osadnikach b
usuwane okresowo za pomoc wozu
asenizacyjnego i wywo one do dalszej przeróbki w oczyszczalni cieków w prowadz cej gospodark
osadow (wywóz osadu odbywa si b dzie nie rzadziej ni raz w roku). Osad mo e by
kompostowany i pod warunkiem wykonania niezb dnych bada wykorzystywany przyrodniczo. W
przeciwnym razie musi by wywo ony na sk adowisko odpadów.
1.12Odbiornik cieków oczyszczonych
Odbiornikiem cieków oczyszczonych b dzie grunt, do którego cieki oczyszczone rozs czane b
poprzez studni ch onn , wykonan z kr gów Ø 560 mm, H = 0,5 m, zaopatrzon w pokryw z rur
wywiewn o Ø110 mm, H = 70 cm; oraz w azem fi 600 mm. Górna warstwa filtracyjna studni
ch onnej o wysoko ci co najmniej 0,5 m wykonana z t ucznia o granulacji 5 - 40 mm, natomiast
dolna - tzw. w ciwa warstwa filtracyjna - drobnego wiru. Wysoko tej drugiej warstwy nie
powinna by mniejsza ni 0,5 m. W obudowie studni na ca ej wysoko ci w ciwej warstwy
filtracyjnej projektuje si otwory rednicy 20 - 30 mm, s
ce do odprowadzania cieków
przefiltrowanych. Wokó studni w poszerzonym wykopie nale y wykona jakby przed on warstw
filtracyjn dla z agodzenia wyp ywu cieków oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Warstw
filtracyjn nale y zabezpieczy poprzez przykrycie jej geow óknin
cieki oczyszczone musz spe nia postanowienia podane w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.
U. 212 poz. 1799). W ka dym przypadku studnia ch onna powinna byc poprzedzona przepompowni
cieków oczyszczonych, sama za studnia ch onna winna byc posadowiona minimum 60 cm n.p.t.
1.13 Zabezpieczenie urz dzenia - oczyszczalni cieków
Zarówno oczyszczalnia cieków jak i przepompownia cieków musz by zabezpieczone przed
dost pem osób niepowo anych (poprzez zamontowanie k ódek na pokrywach).
1.14 Zasilanie energetyczne obiektów oczyszczalni
Zasilanie oczyszczalni w energi elektryczna projektuje sie na bazie istniej cego przy cza (budynek
mieszkalny), przewodem elektrycznym u onym w gruncie YKY 3x1,5 mm2. Po czenia
elektryczne pomi dzy poszczególnymi urz dzeniami zostan wykonane przez Wykonawc
oczyszczalni.
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Tab. nr 1 Zainstalowana moc urz dze elektrycznych
Obiekt

Wyposa enie

Moc jednostkowa [kW]

Reaktor oczyszczalni

spr arka napowietrzaj ca cieki

1 x 0,06 ( r)

Przepompownia cieków surowych

pompa zatapialna

1 x 0,075

Przepompownia wody brudnej

pompa zatapialna

1 x 0,035

1.15 Opis sposobu sterowania i automatyka
Wszystkie czynno ci zwi zane z eksploatacj reaktora oczyszczalni s zautomatyzowane i nie
wymagaj sta ego nadzoru. Czasy pracy takich urz dze mechanicznych jak pompy, spr arka
napowietrzaj ca cieki zostan ustalone podczas rozruchu oczyszczalni..
1.16.1 Sterowanie pomp przepompowni
czanie i wy czanie pomp sterowane b dzie poprzez czujniki poziomu - p ywak, który
zainstalowany jest w zbiorniku przepompowni.
1.16.2 Sterowanie prac dmuchaw
Ze wzgl du na stosowan technologi , czas zatrzymania cieków w reaktorze wynosi oko o dwóch i
pó dnia. W zwi zku z tym zapotrzebowanie na tlen w ci gu doby nie b dzie wykazywa wi kszych
nierównomierno ci.
- Poziom sterowania na podstawie aktualnego st enia tlenu w komorze nitryfikacji. Czas pracy
dmuchaw, cz stotliwo w czania oraz szybko reakcji na zmiany w systemie, sterowane s
poprzez sterownik.
1.16.3 Sterowanie pompami typu mamut
Wydajno pomp regulowana jest za pomoc zaworu powietrza. Ilo powietrza dostarczonego do
pomp jest ci le zwi zana z ich wydajno ci . W czanie i wy czanie pomp sterowane jest poprzez
zawór w rozdzielaczu powietrza. Pompy mamutowe recyrkulacji wewn trznej pracowa b
ca
dob . W trakcie rozruchu technologicznego oczyszczalni zostanie ustalona wydajno pomp.
1.17 Obs uga oczyszczalni
Proponowana oczyszczalnia cieków dzia
b dzie automatycznie i nie wymaga sta ej obs ugi. Do
nadzoru pracy reaktora wymaga sie jedynie regularnego przegl du ze strony w ciciela
nieruchomo ci. Ze wzgl du na pe
automatyzacje procesu oczyszczania cieków, obs uga
oczyszczalni ogranicza sie do przegl du obiektu trwaj cego oko o 15 minut tygodniowo.
Do obowi zku obs ugi nale

b dzie:

nie wprowadzania do cieków zwi zków toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotyków,
produktów ropopochodnych, szmat, w osów itp.;
dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si do cieków substancji
toksycznych (pkt. powy ej);
usuwania raz na rok osadu z I oraz II komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego;
oczyszczania raz na pi lat wype nienia z a biologicznego poprzez podanie wstecznego
strumienia wody przez rur cyrkulatora;
sprawdzania co 6 miesi cy stanu spr arki, filtra powietrza, pomp oraz nastaw regulacyjnych;
kontrola procesu oczyszczania,
konserwacja urz dze ,
utrzymanie oczyszczalni w czysto ci i porz dku.
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1.18 Wp yw oczyszczalni na otoczenie i strefa ochrony sanitarnej.
Urz dzenia oczyszczalni posiadaj zamkni
obudow , która zapobiega ewentualnym wypadkom.
Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposób gwarantuj cy jej bezzapachow prac , nie
wyst puje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania si szkodliwych aerozoli.
W ka dym przypadku projektowany jest ci g wentylacyjny, prowadz cy od dop ywu cieków do
oczyszczalni (tzw. wcinka w rur kanalizacyjn ) do wysoko ci 0,6 m powy ej górnej cz ci
najwy szego okna w budynku.
Cz

II. Obliczenia

Obliczenie ilo ci cieków.
Obliczenia dokonano dla typoszeregu oczyszczalni przyjmuj c za podstaw zu ycie wody na jedn
osob w ilo ci nie mniejszej ni wg Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002
roku w sprawie okre lenia przeci tnych norm zu ycia wody ( Dz. U. nr 8, poz. 70 z 2002 roku ) oraz
wg wewn trznych norm technologicznych producentów oczyszczalni pracuj cych w po czonej
technologii z a biologicznego i osadu czynnego, tj. 150 l na osob .
Wspó czynnik nierównomierno ci zu ycia wody Nd=1,1; Nh=1,2
Ilo
ytkowników
TYP
O1
O2
O3
O4

RLM
Do 6
7-8
9-12
13-16

Przep yw
redniodobowy
m3/d
0,90
1,20
2,25
2,40

adunek
BZT5 c.
Surowych
kg O2/d
0,36
0,48
0,72
0,96

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków,
jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. 212 poz. 1799), cieki oczyszczone musz
spe nia postanowienia podane w Rozporz dzeniu.
Zgodnie z wymienionym Rozporz dzeniem
przekracza warto ci:
Zawiesina ogólna

50 mg/dm3

ChZT

150 mgO2/dm3

BZT5

40 mgO2/ dm3

cieki na wyj ciu z oczyszczalni nie powinny

2.2 Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu.
Pod

e buduj : grunty przepuszczalne i rednio-przepuszczalne.

Grunty stanowi warstwy o sredniej przepuszczalno ci.
Obci enie hydrauliczne gruntu 24 - 32 l/m2 d.
Kategoria gruntu – B oraz C.
Poziom wody gruntowej znajduje si na g boko ci: wed ug zestawienia w za czniku.
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4. Uwagi ko cowe.
a) szczegó owe wytyczne wykonania obiektów znajduj si w cz ci rysunkowej.
b) Wykonawc obowi zuj warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomonta owych, w szczególno ci zewn trznych sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych oraz
przepisy BHP.
c) Oczyszczalni cieków sanitarnych nale y wykona z urz dze i materia ów uj tych w
projekcie technologicznym. Nie dopuszcza si zmiany doboru urz dze oczyszczalni cieków
(a w szczególno ci technologii zaprojektowanej) i materia ów zastosowanych do budowy
oczyszczalni, przy czy i sieci kanalizacyjnych odbiegaj cych od P.T. bez uprzedniego
uzgodnienia autorem opracowania. Ka da zmiana powinna by zaaprobowana pisemnie
przez autora opracowania. Dopuszcza si dokonywanie zmian w zakresie wersji materia owej
lub zastosowaniu nowoczesnych technologii pod bezwarunkowym i wy acznym warunkiem
uzgodnienia ewentualnych zmian z projektantem i uzyskania jego pisemnej zgody na zmiany.
Wszelkie zmiany dokonane bez uzgodnienia ich z jednostk projektow s zakazane.
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CZ

III – Wytyczne bran owe

Bran a budowlana
Po wykonaniu robót nale y przeprowadzi próby szczelno ci zbiornika i przewodów. Odbioru
ko cowego, nale y dokona po wykonaniu wszystkich bada przewidzianych dla tych urz dze . Po
pomy lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego, mo na przyst pi
do rozruchu
technologicznego na ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu, nale y opracowa szczegó ow
instrukcj bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Bran a elektryczna
Doprowadzi zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta urz dze oczyszczalni.
a) ilo odbiorników mocy:
przepompownia cieków surowych, N = 0,55 kW
przepompownia cieków oczyszczonych, N = 0,25 kW
- dmuchawa, N = 0,04 – 0,15 kW
b) wytyczne projektowe:
- dmuchawa sterowana pracuj ca bez przerwy
- pompa do cyrkulacji osadu sterowana automatycznie
pompa cieków surowych w przepompowni sterowana poziomem cieczy
Bran a instalacyjna
- przewody t oczne czy z pomp zatapialn za pomoc opasek zaciskowych lub szybkoz czek.
- przewody spr onego powietrza cz ce dyfuzor z rozdzielaczem powietrza wykonane za pomoc
przewodów elastycznych oraz szybkoz czek lub opasek zaciskowych.
Materia i uzbrojenie
Przy cze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC Dn 110, czonych za pomoc pier cieni
gumowych umieszczonych w zag bieniu profilu.
Przewód t oczny od przepompowni cieków surowych do oczyszczalni nale y wykona z rur
ci nieniowych PE Dn40. Przewód t oczny od pompowni cieków oczyszczonych do studni ch onnej
nale y wykona z rur ci nieniowych PE Dn40.
Skrzy owania projektowanej kanalizacji sanitarnej z przeszkodami
Skrzy owania kanalizacji sanitarnej z istniej cym uzbrojeniem terenu nale y zabezpieczy
odpowiednimi rurami os onowymi. Skrzy owania kanalizacji sanitarnej z wodoci giem wykona za
pomoc rur ochronnych PVC Ø160 x 3,9 mm. Skrzy owania kanalizacji sanitarnej z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykona za pomoc rur os onowych dwudzielnych typu
AROT na onych na kable. Przy skrzy owaniu kanalizacji z ruroci gami gazu, na rur kanalizacyjn
za
rur ochronn Ø225 x 8,6 mm (dla rur kanal. Ø110) PVC–Pn-1Mpa, L = 3 m. Ko ce rur
wype ni piank poliuretanow .
W miejscu istniej cych skrzy owa projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej cym uzbrojeniem
terenu prace budowlane nale y wykonywa r cznie z zachowaniem szczególnej ostro no ci i pod
nadzorem.
a. Posadowienie reaktora biologicznego.
W przypadku monta u reaktora oczyszczalni, w miejscu posadowienia reaktora oczyszczalni nale y
wykona opask cementow . Po wykonaniu wykopu nale y przygotowa mieszank cementu „350”
ze wirem frakcji 1-3mm, w stosunku ilo ciowym 1:3. Przygotowan mieszank wysypa na pod e
wykopu na wysoko ci 10 cm. Nast pnie nale y w
reaktor oczyszczalni do wykopu,
wypoziomowa go i pod czy do instalacji. Pozosta mieszank rozsypa na 0,5 m dooko a reaktora
oczyszczalni na wysoko ci 25 cm (ok. 4 cm poni ej osi wlotu, wylotu). W przypadku wyst powania
wysokiego poziomu wód gruntowych nale y zwi kszy wysoko obsypki w taki sposób, aby górna
jej powierzchnia by a powy ej poziomu wód gruntowych. Powsta opask cementowo- wirow
nale y ubi , a nast pnie zasypywa j warstwami piasku grubo ci 25 cm. Kolejne warstwy piasku
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nale y równie zag ci . Je eli wyst puje wysoki poziom wód gruntowych, nale y na czas monta u
obni
jej poziom poni ej dna wykopu.
b. Posadowienie przepompowni cieków.
W przypadku monta u przepompowni cieków, w miejscu posadowienia przepompowni cieków
nale y wykona opask cementow . Po wykonaniu wykopu nale y przygotowa mieszank cementu
„350” ze wirem frakcji 1-3mm, w stosunku ilo ciowym 1:3. Przygotowan mieszank wysypa na
pod e wykopu na wysoko ci 10 cm. Nast pnie nale y w
przepompowni do wykopu,
wypoziomowa j i pod czy do instalacji. Pozosta mieszank rozsypa na 0,5 m dooko a
przepompowni na wysoko ci 25 cm. W przypadku wyst powania wysokiego poziomu wód
gruntowych nale y zwi kszy wysoko obsypki w taki sposób, aby górna jej powierzchnia by a
powy ej poziomu wód gruntowych. Powsta opask cementowo- wirow nale y ubi , a nast pnie
zasypywa j warstwami piasku grubo ci 25 cm. Kolejne warstwy piasku nale y równie zag ci .
Je eli wyst puje wysoki poziom wód gruntowych, nale y na czas monta u obni
jej poziom
poni ej dna wykopu.
Wszystkie urz dzenia montowa w gotowych wykopach na p ytach betonowych grubo ci 25 cm,
zbrojonych pr tami stalowymi, ebrowanymi o rednicy fi=10mm.
Roboty ziemne, wykopy i zasypywanie wykonywa sprz tem mechanicznym (koparko- adowark )
oraz r cznie.
W miejscach istniej cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywa r cznie.
Uwaga: Ca
robót wykonywa zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych cz. II – Roboty instalacji sanitarnych i przemys owych”.
c. Uruchomienie oczyszczalni cieków
Pierwszy rozruch bioreaktora oczyszczalni cieków nale y przeprowadzi pod nadzorem i przy
wspó udziale przedstawicieli: wykonawcy, dostawcy urz dze , inwestora i inspektora nadzoru robót
sanitarnych. Po zako czeniu robót budowlanych nale y zbiornik i przewody po czeniowe oczy ci i
uszczelni . Urz dzenia takie jak spr arka, programator musz przej próby rozruchowe z
pozytywnym wynikiem.
cieki surowe na oczyszczalni doprowadzi dopiero po zako czeniu wszelkich prac zwi zanych z
budow oczyszczalni.
Przed rozruchem oczyszczalni nale y sprawdzi
poprawno
pod cze
przewodów
technologicznych, elektrycznych, zasilaj cych dmuchaw
i pomp
cieków surowych.
Doprowadzenie energii elektrycznej do oczyszczalni nale y wykona zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia.
Nale y zwróci uwag na szczelno instalacji spr onego powietrza i prawid owa prac dyfuzorów.
W tym celu podczas nape niania reaktora wod , dmuchawa powinna by w czona a elementy
napowietrzaj ce obserwowane.
Po sprawdzeniu oczyszczalni nale y doprowadzi cieki surowe i rozpocz proces wpracowywania
reaktora biologicznego. Pierwszy rozruch oczyszczalni nale y wykona po uzupe nieniu wod oraz
wst pnym zaszczepieniu osadem czynnym przywiezionym z innej poprawnie pracuj cej oczyszczalni
cieków. Nale y zwróci uwag na szczelno instalacji spr onego powietrza i prawid ow prac
dyfuzorów. W tym celu podczas nape niania reaktora wod , dmuchawa powinna pracowa 24h/dob .
Po okresie wst pnym dmuchaw napowietrzaj
nale y przestawi na prac cykliczn z 15 min
przerwami. Po okresie wst pnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie i bezobs ugowo.
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INFORMACJA
DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I
OCHRONY ZDROWIA
NAZWA OBIEKTU:
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI CIEKÓW
INWESTOR:
GMINA ZAR BY KO CIELNE
UL. KOWALSKA 14
07-323 ZAR BY KO CIELNE
ADRES BUDOWY:
TEREN GMINY ZAR BY KO CIELNE

UPRAWNIENIA

PODPIS

DATA

Projektowa :
Mgr in . Krzysztof Szeligowski

UAN.7342-56/92

04.2009 r

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno ci realizacji
poszczególnych obiektów
Inwestor zamierza zbudowa przydomowe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie cieków
o wydajno ci do 5 m3/dob w miejscowo ciach gminy Zar by Ko cielne (wg za cznika).
Przy realizacji w/w obiektów wyst puj roboty ziemne i monta owe.
2. Wykaz istniej cych obiektów
Dzia ki s ogrodzone i zagospodarowane.
Na dzia kach znajduj si przy cza wodoci gowe, telefoniczne, oraz napowietrzne linie
elektryczna.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog stwarza
zagro enie bezpiecze stwa mienia lub ludzi
Na przedmiotowych dzia kach nie wyst puj adne elementy zagospodarowania, które
stwarza yby zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Dzia ki s zagospodarowane i uporz dkowane.
4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro
wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj cych skal i rodzaje zagro
oraz miejsce ich wyst powania:
Przewidywanym zagro eniem podczas realizacji inwestycji jest zagro enie przysypania
ziemi przy wykonywaniu wykopów w celu posadowienia zbiornika oczyszczalni.
Roboty te b
wykonywane przez specjalistyczne firmy przy zastosowaniu odpowiedniego
sprz tu i wykwalifikowanych pracowników.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Pracownicy realizuj cy roboty budowlane musz posiada odpowiednie kwalifikacje
okre lone odr bnymi przepisami oraz aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okre lonej pracy. Ponadto powinni
zosta zapoznani z podstawowymi przepisami
bezpiecze stwa i higieny pracy w kodeksie pracy, w uk adach zbiorowych pracy oraz
regulaminach pracy a tak e z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Bezpo rednio przed
przyst pieniem pracowników do wykonywania robót niebezpiecznych nale y udzieli
dok adnego instrukta u zgodnie z planem bezpiecze stwa sporz dzonym przez kierownika
budowy.
Instrukta stanowiskowy powinien zapozna pracowników z:
- zagro eniem wyst puj cym na okre lonym stanowisku pracy,
- sposobami ochrony przed zagro eniem,
- metodami bezpiecze stwa wykonywania pracy na danym stanowisku.
Nale y zapewni fachowy nadzór przy wykonywaniu m. in. takich robót jak: roboty ziemne
, roz adunek urz dze , monta maszyn i urz dze , prowadzenie rozruchu technologicznego.
6. Wskazanie
rodków
technicznych
i
organizacyjnych
zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót w strefach szczególnego
zagro enia lub w ich s siedztwie, w tym zabezpieczaj cych bezpieczn i sprawn
komunikacj umo liwiaj
szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych
zagro .
a) Kierownik budowy powinien opracowa harmonogram niebezpiecze stw wyst puj cych
podczas wykonywania poszczególnych prac oraz metody przeciwdzia ania im, jakie
zastosuje.
b) Przy pracach w wykopie robotnicy powinni nosi kaski ochronne.
c) Ubranie robocze montera i osób obs uguj cych powinno by dostosowane do pory roku,
powinno by wygodne, czyste i przechowywane poza prac w odpowiednich warunkach,
d) Przy pracach z elektronarz dziami, robotnicy powinni by zaopatrzeni w okulary
zabezpieczaj ce oczy przed odpryskami.
e) Narz dzia u ywane do pracy powinny by odpowiednio utrzymane, konserwowane,
niezu yte i sprawne,
f) Elektronarz dzia powinny posiada odpowiednie os ony zapewniaj ce ich bezpieczne
ytkowanie.
g) Pod czenia urz dze elektrycznych jak i monta instalacji elektrycznych powinny
by wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.
h) Przez ca y czas trwania procesu technologicznego na budowie powinno przebywa co
najmniej dwie osoby.
i) Na budowie powinien znajdowa si telefon i apteczka pierwszej pomocy.
7. Na budowie wywiesi tablic informacyjn budowy oraz plan BIOZ
Opracowa :
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O WIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo
Budowlane (Dziennik Ustaw nr 156 poz. 1118 tekst jednolity z
pó niejszymi zmianami)

wiadczam, e projekt budowlany przydomowych oczyszczalni cieków
zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny ze wzgl du na cel, któremu ma s
.

UPRAWNIENIA
Projektowa :
Mgr in . Krzysztof Szeligowski

UAN.7342-56/92

PODPIS

DATA

04.2009 r
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