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OÚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy  z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r.
Nr  243,  poz.  1623  z  póên.  zm.  )  o�wiadczam,  ¿e  projekt  budowlany  przydomowych
oczyszczalni  �cieków  sporz¹dzono  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  oraz  zasadami

wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA 
DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY ZDROWIA

sporz¹dzona na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane oraz

Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r.

I. STRONA TYTU£OWA

I.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ÚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE

I.2. Inwestor: Lokalizacja:

Gmina Modliborzyce dz. wg wykazu

ul. Piùsudskiego 63

23-310 Modliborzyce

    

I.3. Imiê i nazwisko projektanta sporz¹dzaj¹cego informacjê
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II. CZÆÚÃ OPISOWA

II.1 Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�ã realizacji

Niniejsze  zamierzenie  budowlane  obejmuje  budowê  70  szt.  indywidualnych,  przydomowych

oczyszczalni �cieków na terenie gm. Modliborzyce.

 Zakres przedsiêwziêcia - caùo�ã:

Przedmiotem jest wykonanie kompletnej przydomowej oczyszczalni �cieków.

Przewiduje siê nastêpuj¹c¹ kolejno�ã realizacji robót:

- Wykonanie wykopów pod elementy skùadowe oczyszczalni;

- Roboty monta¿owe poszczególnych elem. oczyszczalni;
- Wykonanie przyù¹czy energetycznych do skrzynki sterowniczej, ew. pompowni;

- Wykonanie przyù¹czy kanalizacyjnych;

- Podù¹czenie domów do oczyszczalni;

- Odbiory robót monta¿owych;

- Zasypka wykopów, uporz¹dkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót (roboty wykonywane

sukcesywnie);

Ponadto  wykonawca  przed  rozpoczêciem  robót  budowlanych  wykonaã  powinien

zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych - wysoko�ã  ogrodzenia powinna

wynosiã, co najmniej 1,5 m,
 urz¹dzenia skùadowisk materiaùów i wyrobów,

 zapewnienie ochrony p.po¿.,
 urz¹dzenia pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych i socjalnych - zabrania siê urz¹dzania w

jednym pomieszczeniu szatni  i  jadalni  w przypadkach,  gdy  na  terenie  budowy roboty
budowlane wykonuje wiêcej ni¿ 20 � pracuj¹cych. W takim przypadku, szafki na odzie¿

powinny byã  dwudzielne, zapewniaj¹ce mo¿liwo�ã  przechowywania oddzielnie odzie¿y
roboczej i wùasnej,

 zapewnienia o�wietlenia naturalnego i sztucznego,

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

Dla pojazdów u¿ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale¿y wyznaczyã i

oznakowaã miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko�ã dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna byã  dostosowana

do u¿ywanych �rodków transportowych. 

Wszystkie roboty winny byã  prowadzone na podstawie projektu okre�laj¹cego poùo¿enie

instalacji i urz¹dzeñ podziemnych, mog¹cych znaleêã siê w zasiêgu prowadzonych robót. 

II.2. Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych
Realizacja  Inwestycji  lokalizowana bêdzie na  terenie  dziaùek budowlanych,  na  których

znajduj¹ siê obiekty kubaturowe (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie). 

Inwestycja  realizowana  bêdzie  w  bezpo�rednim  s¹siedztwie  dróg  oraz  terenów

wykorzystywanych  rolniczo.  Ze  wzglêdu  na  istniej¹ce  uzbrojenie  terenu  nieuniknione  jest

prowadzenie robót w bezpo�rednim s¹siedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych,

sieci teletechnicznych, sieci telekomunikacyjnych, sieci wodoci¹gowych, gazowych.
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II.3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  dziaùki  lub  terenu,  które  mog¹  stwarzaã

zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi:

Bezpo�rednie  zagro¿enie  stanowiã  bêd¹  sieci  energetyczne  podziemne  i  naziemne

niskiego, �redniego oraz wysokiego napiêcia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skùadowisk wyrobów i materiaùów lub

maszyn  i  urz¹dzeñ  budowlanych  bezpo�rednio  pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegùo�ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej

ni¿:
3,0 m � dla linii o napiêciu znamionowym nieprzekraczaj¹cym 1 KV,

5,0 m � dla linii i napiêciu znamionowym powy¿ej 1 KV, lecz nieprzekraczaj¹cym 15 KV,

10,0 m � dla linii o napiêciu znamionowym  15 - 30 KV,

15,0 m � dla linii o napiêciu znamionowym 30 - 110 KV,
30,0 m - dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 110 KV.

Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych koniecznie nale¿y zweryfikowaã czy w rejonie

lokalizowanej oczyszczalni nie ma nowych elementów uzbrojenia, które mogùoby kolidowaã  z

realizowanymi  robotami.  W przypadku  takich  sytuacji  nale¿y dokonaã  wykopów  rêcznych  �

odkrywkowych w celu ich weryfikacji.

II.4.  Wskazanie  dotycz¹ce  przewidywanych zagro¿eñ  wystêpuj¹cych  podczas  realizacji  robót

budowlanych, okre�laj¹ce skalê i rodzaj zagro¿eñ oraz miejsce i czas ich wystêpowania:

Zagro¿enia  wystêpuj¹ce  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  u¿yciu  maszyn  i

urz¹dzeñ technicznych:
 mo¿liwo�ã  zagro¿enia zdrowia ludzi  nadmiernym haùasem wystêpuj¹cym podczas  prac

zwi¹zanych z zagêszczaniem gruntu w wykopach, wystêpuje w ci¹gu caùego okresu realizacji,

 zagro¿enie po¿arem wyst¹pi szczególnie podczas tankowania paliwa do u¿ytkowanego sprzêt

budowlanego, koparek, spycharek, pomp spalinowych, samochodów,

 pochwycenie koñczyny górnej lub koñczyny dolnej przez napêd (brak peùnej osùony napêdu),

 upadek  pracownika  lub  osoby  postronnej  do  wykopu  (brak  wygrodzenia  wykopu
balustradami/lub brak przykrycia wykopu),

 zasypanie pracownika w wykopie w¹skoprzestrzennym (brak zabezpieczenia �cian wykopu

przed obsuniêciem siê; obci¹¿enie klina naturalnego odùamu gruntu urobkiem pochodz¹cym z

wykopu),
  potr¹cenie pracownika lub osoby postronnej ùy¿k¹ koparki przy wykonywaniu robót na placu

budowy  lub  w  miejscu  dostêpnym  dla  osób  postronnych  (brak  wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej),
  potr¹cenie przez samochód przy pracach w pobli¿u czynnych linii komunikacyjnych,

  pora¿enie  pr¹dem elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów zasilaj¹cych  urz¹dzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty ziemne powinny byã prowadzone na podstawie projektu okre�laj¹cego poùo¿enie
instalacji i urz¹dzeñ podziemnych, mog¹cych znaleêã siê w zasiêgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpo�rednim s¹siedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne,
teletechniczne,
wodoci¹gowe,
gazowe,

powinno byã poprzedzone okre�leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegùo�ci w jakiej

mog¹  byã  one wykonywane od istniej¹cej  sieci  i  sposobu wykonywania tych robót. W czasie
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wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  nale¿y  ogrodziã  i  umie�ciã  napisy

ostrzegawcze. 
Maszyny  i  inne  urz¹dzenia  techniczne  oraz  narzêdzia  zmechanizowane  powinny  byã

montowane,  eksploatowane  i  obsùugiwane  zgodnie  z  instrukcj¹  producenta  oraz  speùniaã

wymagania okre�lone w przepisach dotycz¹cych systemu  oceny zgodno�ci.

Maszyny i  inne urz¹dzenia techniczne,  podlegaj¹ce  dozorowi technicznemu, mog¹  byã
u¿ywane na terenie budowy tylko wówczas, je¿eli wystawiono dokumenty uprawniaj¹ce do ich

eksploatacji.
Wykonawca,  u¿ytkuj¹cy  maszyny  i  inne  urz¹dzenia  techniczne,  niepodlegaj¹ce

dozorowi  technicznemu,  powinien  udostêpniã  organom  kontroli  dokumentacjê  techniczno  �

ruchow¹  lub instrukcjê  obsùugi  tych  maszyn lub urz¹dzeñ.  Operatorzy lub maszyni�ci  ¿urawi,

maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napêdzie  silnikowym  powinni
posiadaã wymagane kwalifikacje.

Ponadto  podczas  prowadzenia  robót  nale¿y  zwróciã  szczególn¹  uwagê  na  mo¿liwo�ã

wyst¹pienia nastêpuj¹cych zagro¿eñ w czasie wykonywania poszczególnych robót:

Lp Rodzaj zagro¿enia Czas wystêpowania

1. Wpadniêcie do wykopu
w okresie wykonywania wykopów dla

kanaùów i ruroci¹gów

2. Zasypanie ziemi¹ w wykopie
Wykonywanie wykopów

w¹skoprzestrzennych)

3. Potkniêcie siê na tym samym poziomie

Przez caùy rok

4. Po�liêniêcie siê na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bêd¹cym w ruchu

6. Rozerwanie siê czê�ci narzêdzi rêcznych

7.
Najechanie przez �rodki transportu

drogowego
8. Uderzenie przez czê�ci ruchome i wiruj¹ce

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. Pora¿enie pr¹dem

Przez caùy okres budowy oraz

szczególnie w czasie prowadzenia

robót w pobli¿u i pod czynnymi

liniami elektrycznymi.

11. Haùas
W okresie wykonywania wykopów,

pracy sprê¿arki

12. Upadek z wysoko�ci

W okresie wykonywania wykopów 
i zasypywania ich, monta¿u

elementów prefabrykowanych,

monta¿u, demonta¿u rusztowañ,

szalunków, istniej¹cych obiektów.

13. Spadaj¹ce przedmioty j.w

14. Wibracje

W czasie robót rozbiórkowych

nawierzchni z kostki betonowej, przy
u¿yciu narzêdzi pneumatycznych i
zagêszczania mieszanki betonowej
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II.5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta¿u  pracowników  przed  przyst¹pieniem  do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przyst¹pieniem do prowadzenia robót nale¿y sprawdziã czy pracownicy posiadaj¹

wa¿ne badania lekarskie oraz przeszkoliã w zakresie:

- bhp,
- zasad postêpowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia,
 -zasad bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby,
- zasad stosowania przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia

roboczego.

Pracownicy  przed  przyst¹pieniem  do  pracy,  powinni  byã  zapoznani  z  ryzykiem
zawodowym zwi¹zanym z prac¹ na danym stanowisku pracy.

Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów  ¿urawi,  maszyn  budowlanych  i

innych  maszyn  o  napêdzie  silnikowym  powinni  posiadaã  wymagane  kwalifikacje.  Powy¿szy

wymóg  nie  dotyczy  betoniarek  z  silnikami  elektrycznymi  jednofazowymi  oraz  silnikami

trójfazowymi o mocy  do 1 KW.

Na  placu  budowy  powinny  byã  udostêpnione  pracownikom  do  staùego  korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeñstwa i higieny pracy. 

Roboty  ziemne  powinny  byã  poprzedzone  okre�leniem  przez  kierownika  budowy

bezpiecznej  odlegùo�ci  w  jakiej  mog¹  byã  one  wykonywane  od  istniej¹cej  sieci  i  sposobu

wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale¿y ogrodziã i umie�ciã

napisy ostrzegawcze. 
Wykopy o �cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mog¹ byã

wykonywane  tylko  do  gùêboko�ci  1,0  m  w gruntach  zwartych,  w przypadku  gdy  teren  przy

wykopie nie jest obci¹¿ony w pasie o szeroko�ci równej gùêboko�ci wykopu.

Wykopy bez umocnieñ o gùêboko�ci wiêkszej ni¿ 1,0 m, lecz nie wiêkszej od 2,0 m mo¿na

wykonywaã,  je¿eli  pozwalaj¹  na  to  wyniki  badañ  gruntu  i  dokumentacja  geologiczno  �

in¿ynierska.
Je¿eli wykop osi¹gnie gùêboko�ã wiêksz¹ ni¿ 1,0 m od poziomu terenu, nale¿y wykonaã

zej�cie (wej�cie) do wykopu. Odlegùo�ã pomiêdzy zej�ciami (wej�ciami) do wykopu nie powinna

przekraczaã 20,0 m.

Skùadowanie urobku, materiaùów i wyrobów jest zabronione:

w odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,60 m od krawêdzi wykopu, je¿eli �ciany wykopu s¹ obudowane oraz
je¿eli obci¹¿enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odùamu gruntu, je¿eli �ciany wykopu nie s¹ obudowane.

Ruch �rodków transportowych obok wykopów powinien odbywaã siê poza granic¹ klina

naturalnego odùamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczaã siê

do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie  osób  pomiêdzy  �cian¹  wykopu  a  kopark¹,  nawet  w  czasie  postoju  jest
zabronione. W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczaã siê do tworzenia

nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiêdzy �cian¹ wykopu a kopark¹, nawet w czasie postoju

jest zabronione.
Zakùadanie  obudowy  lub  monta¿  rur  w  uprzednio  wykonanym  wykopie  o  �cianach

pionowych i na gùêboko�ci powy¿ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami

osùonowymi lub obudow¹ prefabrykowan¹.
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II.6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj¹cych niebezpieczeñstwom

wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro¿enia zdrowia

lub w ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹cych bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹

szybk¹ ewakuacjê na wypadek po¿aru, awarii i innych zagro¿eñ.

Bezpo�redni nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na stanowiskach pracy sprawuj¹

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowi¹zków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo�rednich

zagro¿eñ dla ¿ycia lub zdrowia pracowników.

Osoba kieruj¹ca pracownikami jest obowi¹zana:

organizowaã stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy,
dbaã o sprawno�ã �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaã,  przygotowywaã  i  prowadziã  prace,  uwzglêdniaj¹c  zabezpieczenie  pracowników

przed wypadkami  przy pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami zwi¹zanymi  z

warunkami �rodowiska pracy,

dbaã o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeñ pracy i wyposa¿enia technicznego, a tak¿e o

sprawno�ã �rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
 oceny ryzyka zawodowego wystêpuj¹cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku

pracy,
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

 okre�lenia  podstawowych  wymagañ  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie
niebezpiecznych,

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
 wykazu prac wymagaj¹cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podj¹ã stosowne �rodki profilaktyczne maj¹ce na celu:
·zapewniã  organizacjê  pracy i  stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed

zagro¿eniami wypadkowymi oraz oddziaùywaniem czynników szkodliwych i uci¹¿liwych,

·zapewniã  likwidacjê  zagro¿eñ  dla  zdrowia  i  ¿ycia  pracowników  gùównie  przez  stosowanie

technologii, materiaùów  i substancji nie powoduj¹cych takich zagro¿eñ.

Teren realizacji robót powinien byã oznakowany :

Wykopy ziemne
 tablicami informacyjnymi �UWAGA - G£ÆBOKIE WYKOPY�

 ta�mami  ostrzegawczymi  biaùo-czerwonymi  zamontowanymi  nad  wykopami,

sygnalizuj¹cymi niebezpieczeñstwo

Miejsca wykonywania przewiertów

 tablicami informacyjnymi �UWAGA - G£ÆBOKIE WYKOPY�

 zaporami drogowymi pomalowanymi w biaùo-czerwone pasy,

 znakami drogowymi, zwê¿enie jezdni prawo lub lewostronne

Prace przy których u¿yty bêdzie dêwig

1.  oznakowanie  wyznaczonej  strefy  niebezpiecznej  dla  osób  postronnych  tablicami
informacyjnymi �UWAGA - STREFA PRACY ÝURAWIA�
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III. PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW W

PRACY :
A) NIEW£AÚCIWA OGÓLNA ORGANIZACJA PRACY

1) nieprawidùowy podziaù pracy lub rozplanowanie ¿¹dañ,
2) niewùa�ciwe polecenia przeùo¿onych,

3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji posùugiwania siê czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzór odstêpstw od zasad bezpieczeñstwa pracy,

6) brak lub niewùa�ciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeñstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czùowieka z przeciwwskazaniami lub bez badañ lekarskich;
8)

B) NIEW£AÚCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY:

1) niewùa�ciwe usytuowanie urz¹dzeñ na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przej�cia i doj�cia,

3) brak �rodków ochrony indywidualnej lub niewùa�ciwy ich dobór

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy :
C) NIEW£AÚCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bêd¹ce êródùem zagro¿enia,

2) niewùa�ciwa stateczno�ã czynnika materialnego,

3) brak lub niewùa�ciwe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce,

4) brak �rodków ochrony zbiorowej lub niewùa�ciwy ich dobór,

5) brak lub niewùa�ciwa sygnalizacja zagro¿eñ,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
D) NIEW£AÚCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) zastosowanie materiaùów zastêpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

E) WADY MATERIA£OWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) ukryte wady materiaùowe czynnika materialnego;
F) NIEW£AÚCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewùa�ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Na okoliczno�ã wyst¹pienia po¿aru lub innego nieszczê�liwego wypadku, budowa powinna

dysponowaã:
 sprawnym technicznie sprzêtem do gaszenia po¿aru bêd¹cym na terenie zaplecza oraz w

miejscu prowadzonych robót - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu

 apteczk¹ pierwszej pomocy znajduj¹ca siê na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie

prowadzonych robót

 instrukcj¹ udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku

 sprawnym  technicznie  samochodem  sùu¿¹cym  do  przewiezienia  ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe.

Wszyscy pracownicy powinni byã  przeszkoleni na wypadek powstania po¿aru i powinni

znaã zasady postêpowania w podobnych sytuacjach.

W  razie  stwierdzenia  bezpo�redniego  zagro¿enia  dla  ¿ycia  lub  zdrowia  pracowników

osoba kieruj¹ca, pracownikami obowi¹zana jest do niezwùocznego wstrzymania prac i podjêcia

dziaùañ w celu usuniêcia tego zagro¿enia.
Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  byã  wyposa¿eni  w  �rodki  ochrony

indywidualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze, zgodnie z tabel¹ norm przydziaùu �rodków ochrony

indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego opracowan¹ przez pracodawcê.

Teren  budowy  lub  robót  powinien  byã  w  miarê  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

mailto:biuro_projektowe_skala@o2.pl


Biuro projektowe �Skala�                   e-mail: biuro_projektowe_skala@o2.pl
Marek Zieliñski                               tel./fax 082 572-66-10

ul. W. Witosa 15, 22-200 Wùodawa                                                                                                                         tel. 082 572-46-41

Instalacje rozdziaùu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byã zaprojektowane i

wykonane  oraz  utrzymywane  i  u¿ytkowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiùy  zagro¿enia

po¿arowego  lub  wybuchowego,  lecz  chroniùy  pracowników  przed  pora¿eniem  pr¹dem

elektrycznym.
Roboty  zwi¹zane  z  podù¹czeniem,  sprawdzaniem,  konserwacj¹  i  napraw¹  instalacji  i

urz¹dzeñ elektrycznych mog¹ byã wykonywane wyù¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie
uprawnienia.

Przewody  elektryczne  zasilaj¹ce  urz¹dzenia  mechaniczne  powinny  byã  zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poù¹czenia z urz¹dzeniami mechanicznymi wykonane

w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo pracy osób obsùuguj¹cych takie urz¹dzenia.

Na terenie budowy powinny byã  urz¹dzone i  wydzielone  pomieszczenia higieniczno �

sanitarne i socjalne � szatnie (na odzie¿ robocz¹ i ochronn¹),  oraz ustêpy.
Na terenie  budowy powinny byã  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i  odwodnione

miejsca  do  skùadania  materiaùów  i  wyrobów.  Skùadowiska  materiaùów,  wyrobów  i  urz¹dzeñ

technicznych  nale¿y  wykonaã  w  sposób  wykluczaj¹cy  mo¿liwo�ã  wywrócenia,  zsuniêcia,

rozsuniêcia siê lub spadniêcia skùadowanych wyrobów i urz¹dzeñ.

Teren budowy powinien byã wyposa¿ony w sprzêt niezbêdny do gaszenia po¿arów, który

powinien  byã  regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i  uzupeùniany,  zgodnie  z  wymaganiami
producentów  i  przepisów  przeciwpo¿arowych.  Ilo�ã  i  rozmieszczenie  ga�nic  przeno�nych

powinno byã zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpo¿arowych.

Opracowaù:
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OPIS TECHNICZNY 

 PRZYDOMOWE, BIOLOGICZNO � MECHANICZNE, OCZYSZCZALNIE ÚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE

       1. CZÆÚÃ OGÓLNA
             Inwesor: Gmina Modliborzyce

                      ul.Piùsudskiego 63

                      23-310 Modliborzyce

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  projekt  budowlany  70szt.  przydomowych  biologiczno  �
mechanicznych  oczyszczalni  �cieków  dla  gospodarstw  indywidualnych  zlokalizowanych  na

terenie gminy Modliborzyce w miejscowo�ciach:

 Wolica Pierwsza � 18 szt,
 Wolica Druga � 21 szt,

 Wierzchowiska Pierwsze � 12 szt,

 Wierzchowiska Drugie � 4 szt,

 Felinów � 2 szt,

 Pasieka � 6 szt,

 Stojeszyn Kolonia - 3 szt,
 Zarajec � 2 szt,

 Stojeszyn Drugi � 2 szt,

 1.1 Podstawa opracowania

Podstawê opracowania stanowi¹:

 zlecenie Inwestora,
 wycinki map do celów projektowych w skali 1:500,

 wizja lokalna terenu,
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne z póêniejszymi zmianami,

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póêniejszymi zmianami,

 Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. Nr 137; poz.984) w sprawie

klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadaã �cieki odprowadzane do wód lub
ziemi,

 normy i przepisy bran¿owe,

1.3  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwi¹zanie problemu gospodarki �ciekowej
przez  zainstalowanie  lokalnych  oczyszczalni  biologiczno-mechanicznych  dla  budynków

mieszkalnych.  W  opracowaniu  przedstawiono  rozwi¹zania  projektowe  dla  70  gospodarstw

domowych.
Jako zaùo¿enia wyj�ciowe w niniejszym opracowaniu przyjêto:

 jednostkow¹ ilo�ã �cieków przypadaj¹c¹ na 1 mieszkañca (MR) � 120 l/d

 sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej 

 isniej¹ce warunki gruntowo � wodne

 skùad �cieków jak dla �cieków socjalno - bytowych

Wykonanie przydomowych oczyszczalni �cieków wpùynie na poprawê warunków higieniczno-
sanitarnych terenu, zmniejszaj¹c jednocze�nie degradacjê �rodowiska.
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1.4 Stan istniej¹cy

Na  terenie  objêtym  niniejszym  opracowaniem  wystêpuje  przede  wszystkim  zabudowa

niska, jedno i dwukondygnacyjna. 
Realizacja Inwestycji wykonywana bêdzie:

-  na  terenie  dziaùek  budowlanych,  na  których  znajduj¹  siê  obiekty  kubaturowe  (budynki
mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie), 
- w bezpo�rednim s¹siedztwie dróg utwardzonych � asfaltowych

- w bezpo�rednim s¹siedztwie a tak¿e po terenach wykorzystywanych rolniczo (ù¹ki, grunty orne).

Wiêkszo�ã gospodarstw objêtych projektem posiada przyù¹cze wodoci¹gowe, telefoniczne,

eNN,gazowe. Teren jest nieskanalizowany. 
Úcieki  gospodarczo-bytowe,  obecnie  gromadzone  s¹  w  bezodpùywowych,  nie  zawsze

szczelnych zbiornikach. 
Teren, w którym zaplanowano inwestycjê posiada nastêpuj¹ce uzbrojenie techniczne:

- sieã dróg;

- sieã wodoci¹gow¹;

- siec gazow¹;
- sieci energetyczne podziemne i nadziemne;
- sieã telefoniczn¹. 

Ze  wzglêdu  na  istniej¹ce  uzbrojenie  terenu  nieuniknione  jest  prowadzenie  robót  w

bezpo�rednim  s¹siedztwie  sieci  energetycznych  podziemnych  i  naziemnych,  sieci

teletechnicznych, sieci telekomunikacyjnych, sieci wodoci¹gowych,gazowych, dróg .

Projektowane przyù¹cza kanalizacyjne PVC160 (budynek � oczyszczalnia, pompownia lub
studnia  rewizyjna)  oraz  przewody  eNN  zasilaj¹ce  oczyszczalnie  (ew.  pompownie  �cieków)

krzy¿uj¹  siê  z  istniej¹c¹  infrastruktur¹  podziemn¹.  Ze  wzglêdu  na  zagùêbienie  elementów

projektowanych nie przewiduje siê kolizji z istniej¹c¹ infrastruktur¹ podziemn¹.

Nale¿y zachowaã szczególn¹ ostro¿no�ã przy wykonywaniu robót ziemnych w pobli¿u sieci

energetycznej.

           Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y ustaliã lokalizacjê istniej¹cego uzbrojenia

przez jego rêczne odkopanie lub zlecenie jego wyznaczenia dla poszczególnych wùa�cicieli sieci.

1.5. Warunki gruntowo � wodne

Dla  potrzeb  projektu  wykonano  po  1  otworze  kontrolnym  w miejscu  lokalizacji  pola
rozs¹czaj¹cego dla ka¿dej z dziaùek objêtych projektem, o gùêboko�ci 4,0 m, na podstawie którego

stwierdzono rodzaj podùo¿a oraz poziom wód gruntowych.

Z  przeprowadzonych  badañ  wynika,  ¿e  na  terenie,  na  którym  maja  byã  zamontowane

przydomowe  oczyszczalnie  �cieków  zalegaj¹  piaski  gliniaste,  piaski  i  glina  piaszczysta.

Poziom wód gruntowych jest zmienny.

Zgodnie z ,,Rozp. Ministra Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. Nr 137; poz.984) w
sprawie klasyfikacji  wód oraz warunków jakim powinny odpowiadaã  �cieki odprowadzane do

wód lub ziemi�  §11.2 pkt.4) najwy¿szy poziom wód podziemnych powinien znajdowaã  siê  co

najmniej  1,5m  pod  dnem  urz¹dzenia  rozs¹czaj¹cego.  Przeprowadzone  badania  geologiczne

wykazaùy,  i¿   poziom wód gruntowych  waha siê  od 0,5 do  ÷ 4,0m ppt.  W miejscach,  gdzie
poziom  wód  gruntowych  nie  speùnia  warunków  wykonany  zostanie  nasyp  pod  urz¹dzeniem

rozs¹czajacym.

1.7 Zaùo¿enia projektowe

 Zgodnie z ¿yczeniem Inwestora zastosowano oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne z

osadem czynnym. Zastosowane oczyszczalnie skonstruowane s¹ na bazie jednego zbiornika, 
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w  którym  znajduj¹  siê  3  komory  niezbêdne  do  przeprowadzenia  procesu  oczyszczenia

doprowadzanych  �cieków.  Oczyszczone �cieki  odprowadzane  bêd¹  do gruntu  poprzez  studniê

chùonn¹.

Oczyszczalniê  �cieków  oraz  element  rozs¹czaj¹cy  nale¿y  wykonaã  z  gotowych

prefabrykatów.

Oczyszczanie �cieków polega na ich skierowaniu na oczyszczalniê ,nastêpnie oczyszczone

�cieki odprowadzane bêd¹ do gruntu poprzez studniê chùonn¹.

Dopuszcza siê jednocze�nie za zgod¹ projektanta zastosowanie innych elementów 

o parametrach technicznych nie gorszych ni¿ uwzglêdnione w projekcie.

1.8 Opis rozwi¹zañ technicznych

  Mechaniczno-biologiczna  technologia  oczyszczania  �cieków  oparta  jest  na  metodzie

napowietrzania oraz osadu czynnego. 
        Oczyszczanie �cieków stanowi proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe pod

wpùywem  intensywnego  natleniania  wykorzystuj¹  zawarte  w  �ciekach  zwi¹zki  organiczne  do

wùasnych  procesów  ¿yciowych.  Podtrzymanie  i  stabilizacja  procesu  powoduje,  ¿e
mikroorganizmy eliminuj¹ niekorzystne dla �rodowiska zwi¹zki zawarte w �ciekach. 

      Zastosowana metoda oczyszczania daje wùa�ciwy efekt  ekologiczny na wylocie systemu

urz¹dzeñ.
Odbiornikiem �cieków z poszczególnych gospodarstw jest studnia chùonna.

1.9 Bilans �cieków

1.9.1. Bilans jako�ciowy �cieków

Úcieki kierowane na przydomow¹ oczyszczalniê s¹ �ciekami bytowo - gospodarczymi.

Do zaùo¿eñ przyjêto ogóln¹ charakterystykê �cieków bytowo - gospodarczych:
 BZT5 (g/m3) do 600
 ChZT(g/m3) do 1200
 zawiesina ogólna (mg/l)             do 700

1.9.2. Bilans ilo�ciowy �cieków

Budynki dla których projektuje siê  przydomowe oczyszczalnie �cieków zamieszkuje od
1 do 2 osób (1-12 RLM).

         Przyjêto ilo�ã �cieków równ¹ ilo�ci zu¿ywanej wody, �rednio na jednego mieszkañca 120

l/d.
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 Úrednie dobowe zu¿ycie wody Qd �r 

Qd �r = q x n

gdzie:
q - jednostkowe zu¿ycie wody przypadaj¹ce na jednego mieszkañca ( q = 120 l / M d )

n - liczba mieszkañców ( n = 2-8 )

Qd �r2 = 0,120 x 2 = 0,24 m³ / d
Qd �r3 = 0,120 x 3 = 0,36 m³ / d

Qd �r4 = 0,120 x 4 = 0,48 m³ / d

Qd �r5 = 0,120 x 5 = 0,60 m³ / d

Qd �r6 = 0,120 x 6 = 0,72 m³ / d
Qd �r7 = 0,120 x 7 = 0,84 m³ / d

Qd �r8 = 0,120 x 8 = 0,96 m³ / d

 Maksymalne dobowe zu¿ycie wody Qd max 

Qd max = Qd �r x Nd

gdzie:
Nd - wspóùczynnik nierównomierno�ci dobowej ( Nd = 1,2 )

Qd max2 = 0,24 x 1,2 = 0,288 m³/ d

Qd max3 = 0,36 x 1,2 = 0,432 m³/ d

Qd max4 = 0,48 x 1,2 = 0,576 m³/ d

Qd max5 = 0,60 x 1,2 = 0,720 m³/ d

Qd max6 = 0,72 x 1,2 = 0,864 m³/ d
Qd max7 = 0,84 x 1,2 = 1,008 m³/ d

Qd max8 = 0,96 x 1,2 = 1,152 m³/ d

1.10. Redukcja zanieczyszczeñ

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne zapewniaj¹ redukcjê zanieczyszczeñ wg norm:

zawiesina wg PN EN 872:2007,
ChZT  wg PN ISO 6060:2006,
BZT5 wg PN EN 1899-1:2002,

Wskaênik skuteczno�ci oczyszczania:

W sekwencji dla nominalnego obci¹¿enia :

 BZT5 (g/m3) min. 91%
 ChZT(g/m3) min. 84%
 zawiesina ogólna (mg/l) min. 86%

W sekwencji o niskim obci¹¿eniu:

 BZT5 (g/m3) min. 97%
 ChZT(g/m3) min. 94%
 zawiesina ogólna (mg/l) min. 98%

W sekwencji z przeci¹¿eniem:

 BZT5 (g/m3) min. 87%
 ChZT(g/m3) min. 73%
 zawiesina ogólna (mg/l) min. 80%

Powy¿sze  sekwencje  nale¿y  poù¹czyã  z  dopuszczalnym  stê¿eniem  zanieczyszczeñ,  które  nie

mog¹  byã  wy¿sze ni¿  max dopuszczalne stê¿enia zanieczyszczeñ  w �ciekach oczyszczonych i

powinny wynosiã:
 BZT5 max. 40 (g/m3)
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 ChZT max. 120 (g/m3)
 zawiesina ogólna             max. 50 (g/m3)

2. CZÆÚÃ SZCZEGÓ£OWA 
 Ze  wzglêdu  na  poziom  wód  gruntowych,  gùêboko�ã  wyj�ã  istniej¹cej  instalacji

kanalizacyjnej  z  budynku,  uksztaùtowanie  terenu,  w  oczyszczalniach  �cieków  zastosowano

nastêpuj¹ce ukùad technologiczne:

1) a. przyù¹cze kanalizacyjne � (budynek � oczyszczalnia)
    b. oczyszczalnia �cieków

    c. studnia chùonna

2) a. przyù¹cze kanalizacyjne � (budynek � oczyszczalnia)

    b. oczyszczalnia �cieków

    c. pompownia �cieków oczyszczonych
    d. studnia chùonna

3) a. przyù¹cze kanalizacyjne � (budynek � pompownia)

    b. pompownia �cieków surowych

    c. oczyszczalnia �cieków

    d. studnia chùonna

Elementy uzupeùniaj¹ce ci¹g oczyszczalni stanowi¹:

studzienka rewizyjna,
szafka ze sterowaniem i dmuchaw¹,

2.1. Opis urz¹dzeñ

2.1.1. Przyù¹cz kanalizacyjny PVC160

Przyù¹cz kanalizacyjny nale¿y poù¹czyã  z istniej¹c¹  instalacj¹  kanalizacyjn¹  za pomoc¹

ksztaùtek przej�ciowych.

Przyù¹cz wykonaã z rur i ksztaùtek PVC o poù¹czeniach wciskowych na uszczelkê gumow¹

�  rodzaj  �P�.  W  terenie  gdzie  istnieje  mo¿liwo�ã  ruchu  koùowego  zastosowaã  nale¿y  rury
kanaùowe SN12 o �rednicach zgodnych z opisami w czê�ci graficznej. W terenach nienara¿onych

na ruch koùowy stosowaã rury kanaùowe SN8.

Przewody  ukùadaã  ze  spadkiem  zgodnym  z  czê�ci¹  graficzn¹  w  kierunku

oczyszczalni/pompowni.  Zaleca  siê  przyù¹cza  kanalizacyjne  oraz  przewody  doprowadzaj¹ce

zabezpieczyã  przed  zamarzaniem  warstw¹  ¿u¿la.  Caùo�ã  przykryã  pap¹.  Rurê  PVC  nale¿y

zabezpieczyã przed kontaktem z ¿u¿lem.

2.1.2. Oczyszczalnia �cieków 

 Dobrane  oczyszczalnie  �cieków  zachowuj¹  prawidùowy  stopieñ  oczyszczenia

doprowadzanych  �cieków przy obci¹¿eniu  odpowiednio  6  i  12  RLM.  Dobrane  oczyszczalnie

�cieków  z  osadem  czynnym  skonstruowane  s¹  na  bazie  zintegrowanego,  jednobryùowego,

o¿ebrowanego zbiornika, w którym znajduj¹ siê 3 peùne komory bez wspawywanych przegród
(nie dzielone grodziami).

1. Osadnik wstêpny (magazynowanie i zgêszczanie osadów). 

2. Komora osadu czynnego (KOCz).,
3. Osadnik wtórny. 

Technologia oczyszczania �cieków obejmuje procesy:
1. sedymentacja  zawiesiny  odbywaj¹ca  siê  w  osadniku  wstêpnym  oraz  magazynowanie

osadów, zagêszczanie i czê�ciowa fermentacja, 
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2. utlenianie zwi¹zków organicznych odbywaj¹ce siê w komorze napowietrzania z udziaùem

osadu czynnego (nitryfikacja), 
3. sedymentacja strefowa zawiesiny odbywaj¹ca siê w osadniku wtórnym. 

Do  osadnika  wstêpnego  doprowadzane  s¹  �cieki  surowe  oraz  nadmierny  osad  z  osadnika

wtórnego. Speùnia on dwa zadania:
 zatrzymuje zawiesinê ùatwo i �rednio sedymentuj¹c¹ 

 gromadzeni osad wstêpny i nadmierny, a¿ do czasu jego wywiezienia 

Z osadnika wstêpnego podczyszczone �cieki przepùywaj¹ przez dwa deflektory do komory

napowietrzania.  Komora  umo¿liwia  oczyszczanie  �cieków  za  pomoc¹  osadu  czynnego.  W

nastêpnym  etapie  �cieki  z  osadem  przepùywaj¹  do  osadnika  wtórnego,  który  ma  za  zadanie
oddzieliã osad czynny od �cieków oczyszczonych. Z osadnika �cieki oczyszczone odpùywaj¹ do

odbiornika.  Osad  czynny  jest  zawracany  do  komory  napowietrzania  lub  w  postaci  osadu
nadmiernego odprowadzany do osadnika wstêpnego.

  Oczyszczalnie  mechaniczno-biologiczne  to  system  oczyszczania  �cieków  o  wysokiej

wydajno�ci.  Dobrane  zbiorniki  oczyszczalni  wykonane  s¹  z  polietylenu  metod¹  formowania

rotacyjnego. 
          Ka¿da oczyszczalnia wyposa¿ona musi byã w dyfuzor balastowy napowietrzaj¹cy o �r. 32

mm i dùugo�ci  800(do 6 RLM) lub 1000mm (do 12 RLM) z przewodami doprowadzaj¹cymi

powietrze,  szafkê  sterownicz¹  zawieraj¹c¹  wszystkie  niezbêdne  elementy  do  automatycznego

sterowania procesami oczyszczania i bezobsùugowej pracy oczyszczalni (miêdzy innymi skrzynkê

sterownicz¹  z  zabezpieczeniami  elektrycznymi,  sterownikami  czasowymi,  dmuchawê  o

wydajno�ci 40 dm3/min. � dla wiêkszej 60 dm3/min � oraz system elektrozaworów zapewniaj¹cy
zarówno  optymalne  utlenowanie  �cieków,  jak i  recyrkulacjê  wewnêtrzn¹  i  zawnêtrzn¹  osadu

nadmiernego).
W  projekcie  zastosowane  zostaùy  dwie  wielko�ci  oczyszczalni  �cieków,  dla  liczby

mieszkañców  2-6  nale¿y zamontowaã  oczyszczalnie  do  6  RLM  ze  zbiornikami  o  caùkowitej

objêto�ci czynnej 2,56m3, dla liczby mieszkañców powy¿ej 6 nale¿y zamontowaã oczyszczalnie

do 12 RLM ze zbiornikami o caùkowitej  objêto�ci  czynnej  4,50m3.  Objêto�ã  poszczególnych
komór  zgodna  z  tabel¹  1.  Wielko�ã  oczyszczalni  do  monta¿u  na  poszczególnych  dziaùkach

zgodnie z zaù. nr 1.

Tabela 1. Objêto�ã poszczególnych komór w oczyszczalni �cieków 

element oczyszczalni wielko�ã

[-]
Do 6 RLM

[dm3]
Do 12 RLM

[dm3]

objêto�ã caùkowita 2560 4500

osadnik wstêpny 1260 2190

komor¹ napowietrzania z dyfuzorem napowietrzaj¹cym i

przewodami doprowadzaj¹cymi powietrze
660 1230

osadnikiem wtórnym z trzema pompami �mamutowymi�
i przewodami doprowadzaj¹cymi powietrze

640 1080

Zbiorniki do 6 RLM i do 12 RLM w górnej czê�ci zaopatrzone s¹ w nadstawkê z pokryw¹
umo¿liwiaj¹c¹ obsùugê oczyszczalni.

     Zbiornik  powinien  byã  usytuowany  w  miejscu  nienara¿onym  na  obci¹¿enia  tj.  droga

przejazdowa itp. Pokrywy musz¹ wystawaã ponad powierzchniê terenu i byã dostêpne dla wozu

asenizacyjnego w czasie okresowego wypompowywania osadu. 
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Uwaga:

        Teren wokóù zbiornika zabezpieczyã przed mo¿liwo�ci¹ wje¿d¿ania pojazdów mechanicznych.

   2.1.3. Studnia chùonna

Odbiornikiem �cieków dla poszczególnych u¿ytkowników s¹ studnie chùonne.

Studnia  chùonna  o  wymiarach  400x400,  300x300  oraz  250x250.  Zùo¿e  rozs¹czaj¹ce-  ¿wir  o
granulacji 20-40 mm, min. wysoko�ci 100cm. Wizjer studni chùonnej wykonany z polietylenu o

wysokiej gêstosci PE-HD odpornego na promieniowanie UV o wymiarach Øpodstawa=1200 mm,

h=1000mm.  Urz¹dzenie  nie  wchodzi  w  reakcje  z  kwasami-obojetne  chemicznie.  Nadstawki

ù¹czone na gwint, przez co zapewniona jest szczelno�ã poù¹czenia.

Studnia chùonna � wizjer posiada otwory zwiekszajace powierzchniê chùonn¹ o ponad 300 cm2.
Konstrukcja wzmacnia stateczno�ã urz¹dzenia w gruncie.
Wysoko�ã zrzutu �cieku rury doprowadzajacej od poziomu wód gruntowych winna byã min. 1,5

m.
Warstwê filtracyjn¹  nale¿y zabezpieczyã  przed przedostawaniem siê  do niej gruntu rodzimego

poprzez przykrycie jej geowùóknin¹.

Uwaga:

        Teren nad studniami chùonnymi zabezpieczyã przed mo¿liwo�ci¹ wje¿d¿ania pojazdów
mechanicznych.

            2.1.4. Studzienka rewizyjna

Parametry studzienki rewizyjnej:
-�rednicy wewnêtrznej 400; 

- wlot/wylot dn 160mm;
Studnie  sytuowane  w  terenach  zielonych  zwieñczyã  sto¿kiem  betonowym  i  pokryw¹

betonow¹  A15,  na  studzience  ustawionej  w  drogach  dojazdowych  i  placach  manewrowych

zamontowaã wùaz ¿eliwny klasy D400. 

Pokrywa studzienki winna byã widoczna na powierzchni gruntu. 

Teren wokóù studni rewizyjnej nale¿y obrukowaã bloczkami betonowymi 0,8x0,8m.

             W miejscach du¿ych spadków terenu zastosowano równie¿ studnie kaskadowe dn 600, z
kaskad¹ zewnêtrzn¹. Wù¹czenie do trzonu studzienki powinno nast¹piã za pomoc¹ wkùadki in situ.

 
2.1.5. Szafka ze sterowaniem i dmuchaw¹

■ szafka sterownicza

 Szafa  sterownicza  zawiera  wszystkie  niezbêdne  elementy  i  urz¹dzenia  umo¿liwiaj¹ce

prawidùow¹  pracê  oczyszczalni:  skrzynkê  sterownicz¹  z  zabezpieczeniami  elektrycznymi  i
sterownikami czasowymi, dmuchawê, elektrozawór oraz zawory rêczne odcinaj¹ce do powietrza.

Szafkê nale¿y zamontowaã w pobli¿u zbiornika oczyszczalni.

Wyposa¿enie szafy sterowniczej:
- skrzynka sterownicza zawieraj¹ca zabezpieczenia elektryczne oraz wyù¹czniki czasowe,
- minimum jeden elektrozawór odcinaj¹cy do pomp mamutowych recyrkulacji,
- 2 gniazda elektryczne,
- rozdzielacz powietrza,
- zawory,
- dmuchawê.
Skrzynka sterownicza zapewni odpowiednie nastawy pracy urz¹dzeñ oczyszczalni.

■ dmuchawa
Wymagana  ilo�ã powietrza wynosi:

Qp = 1,42m3/h =23,7 dm3/min
Tak¹  ilo�ã  powietrza zapewni  dmuchawa   o  wydajno�ci  okoùo 40 dm3/min przy nadci�nieniu

14kPa. Zapotrzebowanie mocy dla jednej dmuchawy membranowej powinno wynosiã max. 40 W
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(dla oczyszczalni  do 6 RLM),  lub max. 60 W (dla oczyszczalni  do 12 RLM) wykonanymi  z
aluminium w otulinie PVC (PEX) � zapobiega korozji.

Dmuchawa  ma pracowaã w sposób ci¹gùy.

Dmuchawa umieszczona jest w szafie sterowniczej poù¹czona przewodem o �rednicy nominalnej

16mm do rozdzielacza. 

■ zawory

Zawory zamykaj¹ce od Z2 do Z4 sùu¿¹ do zamkniêcia przewodów na wypadek awarii np.

pompy  mamutowej  lub  dyfuzora.  Normalnie  te  zawory  powinny  byã  otwarte.  Zawory  te  w

pewnych
okoliczno�ciach  mog¹  sùu¿yã  jako  zawory  regulacyjne  �  do  dùawienia  przepùywu  powietrza.

Zawór
zamykaj¹cy  Z1  powinien  byã  normalnie  zamkniêty  gdy¿  sùu¿y  on  do  uruchamiania  pompy

�mamutowej�  umo¿liwiaj¹cej  odprowadzanie  osadu  nadmiernego.  Zawór  ten  w  wersji

standardowej
oczyszczalni  powinien  byã  otwierany  minimum  2  -3  razy  w  tygodniu  na  kilkana�cie  lub

kilkadziesi¹t  sekund  �  dokùadny  czas  i  instrukcje  dla  u¿ytkownika  powinny  byã  ustalone  w

rozruchu.

2.1.6. Przepompownia �cieków oczyszczonych

Jako zbiornik przydomowej przepompowni �cieków oczyszczonych zastosowaã zbiornik

szczelny  i  zapewniaj¹cy  caùkowit¹  odporno�ã  na  agresywne  �cieki  z  tworzywa  sztucznego;

�rednica  zbiornika  min.900  mm;  retencja  caùkowita  0,8  m3 umo¿liwiaj¹ca  korzystanie  z

kanalizacji  przez  okres  2  dni  w  czasie  awarii  lub  zaniku  pr¹du.  Przepompownia  na  �cieki

oczyszczone powinna  byã  wyposa¿ona  w pompê  zatapialn¹  z  pùywakiem do  brudnej  wody i

�cieków o wolnym przepùywie i parametrach:

 wysoko�ã podnoszenia � 10,0m;

 moc silnika 0,55kW;
 max. wielko�ã zanieczyszczeñ 35mm;

 Klasa izolacji F;
 Max. gùêboko�ã zanurzenia 5,0m;

 Napiêcie 230V. 

Zbiorniki pompowni nale¿y wyposa¿yã w ¿eliwny wùaz przejezdny o no�no�ci min. 5 T.

Przewód  tùoczny  PE  wyprowadzony  z  przepompowni  nale¿y  ukùadaã  ze  spadkiem

zwrotnym na przepompowniê nie mniejszym ni¿ 0,03%. Przyù¹cze do pompy nale¿y wykonaã z

prostego odcinka rury PE lub PP w celu wyeliminowania odchylenia pompy od pionu na dnie
przepompowni.

2.1.7. Przepompownia �cieków surowych

Jako  zbiornik  przydomowej  przepompowni  �cieków  surowych  zastosowaã  zbiornik

szczelny  i  zapewniaj¹cy  caùkowit¹  odporno�ã  na  agresywne  �cieki  z  tworzywa  sztucznego;

�rednica  zbiornika  min.900  mm;  retencja  caùkowita  0,8  m3 umo¿liwiaj¹ca  korzystanie  z

kanalizacji przez okres 2 dni w czasie awarii lub zaniku pr¹du.

Zaleca  siê  zastosowaã  pompownie   wraz  z  ukùadem  sterowniczo  alarmowym,  pomp¹
zatapialn¹ z no¿em tn¹cym. Pompy stosowaã w wykonaniu jedno i trójfazowym. Wyboru pompy

dokonaã  w  uzgodnieniu  z  wùa�cicielem  posesji.  Zasilenie  w  energiê  elektryczn¹  z  instalacji

wewnêtrznej budynku. Zaleca siê stosowaã kabel YKY 5x2,5 mm2.
Wysoko�ã  zbiornika  dostosowaã  do  gùêboko�ci  uùo¿enia  istniej¹cego  przyù¹cza

kanalizacyjnego z uwzglêdnieniem wyprowadzenia przewodu tùocznego na gùêboko�ci min.1,1 m.

Zbiorniki nale¿y wyposa¿yã w ¿eliwny wùaz przejezdny o no�no�ci min. 5 T.
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Przewód tùoczny PE wyprowadzony z przepompowni nale¿y ukùadaã ze spadkiem zwrotnym na

przepompowniê  nie  mniejszym  ni¿  0,03%.  Przyù¹cze  do  pompy  nale¿y  wykonaã  z  prostego

odcinka  rury  PE  lub  PP  w  celu  wyeliminowania  odchylenia  pompy  od  pionu  na  dnie
przepompowni.

Wù¹czenie  przewodu  ù¹cz¹cego  pompowniê  �cieków surowych  z  oczyszczalni¹  nale¿y

wykonaã poprzez ksztaùtkê przej�ciow¹ PE40/PVC160.

2.1.8. Przewody tùoczne

Przewody tùoczne

Na przewód tùoczny zastosowaã rury:

 PE40, d40x2,4 SDR17 
Norma  PN-EN-1671  zaleca  wykonanie  system  poù¹czeñ  zapewniaj¹cych  gùadk¹,

wewnêtrzn¹ powierzchniê uùatwiaj¹c¹ przepùyw. St¹d zalecane poù¹czenie rur za pomoc¹ zù¹czek

zaciskowych lub elektrooporowych. 
Przy zgrzewaniu doczoùowym tworzy siê wewn¹trz wylewka tworzywa, na której bêd¹ siê zbieraã

zanieczyszczenia � sposób niezalecany.

2.1.9. Wentylacja

Rozwi¹zania wentylacji wysokiej/niskiej mog¹ siê ró¿niã dla poszczególnych oczyszczalni

w zale¿no�ci od warunków lokalizacji oczyszczalni i zastosowanych rozwi¹zañ dodatkowych np.

pompowni �cieków surowych, która przerywa naturaln¹ wentylacjê kanalizacji i obiektów na niej

zlokalizowanych.
Podstawowy ukùad  oczyszczalni  wentylowany jest  kanalizacj¹  grawitacyjn¹.  Zaleca  siê

kanaù  wentylacji  zakoñczyã  wentylatorem  dynamiczno-wiatrowym  lub  wentylatorem

mechanicznym. Po okresie rozruchu i wpracowania oczyszczalni (np. gdy zgromadzona jest ju¿
pewna ilo�ã osadów) nale¿y wykonaã badania sprawno�ci wentylacji. Je¿eli wg badañ podejrzewa

siê  gromadzenie  gazów  wybuchowych  (metan,  siarkowodór)  powinna  byã  dodatkowo

zainstalowana wentylacja mechaniczna.

2.1.10. Zasilenie szafy sterowniczej, pompowni

          Zasilenie w energiê elektryczn¹ nale¿y wykonaã z instalacji wewnêtrznej. 

          Zaleca siê stosowaã kabel YKY 5x2,5 mm2. 

      Kabel eNN nale¿y ukùadaã w oddzielnym wykopie wzdùu¿ przewodu PVC/PE (zgodnie z

czê�ci¹ graficzn¹).

3. WYTYCZNE MONTAÝU

Roboty monta¿owe nale¿y wykonaã wg � Warunków technicznych wykonania i odbioru

robót cz. II - Roboty budowlano monta¿owe �.

Istniej¹ce  szamba  po  wykonaniu  POÚ  podlegaj¹  likwidacji  poprzez  ich  opró¿nienie  i

zasypanie.
Przed przyst¹pieniem do prac monta¿owych POÚ nale¿y przeanalizowaã ci¹g

technologiczny ka¿dej oczyszczalni. Nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê aby bezwzglêdnie

zachowana zostaùa ró¿nica wysoko�ci, miêdzy dnem montowanych skrzynek rozs¹czaj¹cych

a namierzonym przez geologa zwierciadùem wód gruntowych, wynosz¹ca min. 1,5m.

Przydomowe oczyszczalnie �cieków zaprojektowane zostaùy w oparciu o informacje

u¿ytkowników odno�nie liczby mieszkañców i gùêboko�ci wyj�cia instalacji kanalizacyjnych

z budynków. W przypadku rozbie¿no�ci nale¿y projekt budowlany dostosowaã do
warunków lokalnych zachowuj¹c minimalne spadki/odlegùo�ci.

 

3.1. Zbiornik z niskoobci¹¿onym osadem czynnym

                 Wielko�ã  wykopu uzale¿niona jest  od gabarytów i ksztaùtu zbiornika.  Zbiornik nie

mo¿e przylegaã do �cian wykopu i byã nara¿ony na wystaj¹ce kamienie i nierówno�ci.
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 1. Zbiornik  nie  mo¿e  przylegaã  do  �cian  wykopu  i  byã  nara¿ony  na  wystaj¹ce  kamienie  i

nierówno�ci,  dlatego  nale¿y  przewidzieã  min.  10  cm  odstêpu  dookoùa  zbiornika  na  warstwê

amortyzacyjn¹.  Po  ustaleniu  gùêboko�ci  posadowienia  osadnika  nale¿y  wypoziomowaã  dno

wykopu 10 cm warstw¹ piasku i dokùadnie utwardziã. 

2. Na tak przygotowane podùo¿e mo¿na ustawiã zbiornik i rozpocz¹ã napeùnianie go wod¹ z wê¿a,

równocze�nie obsypuj¹c zbiornik piaskiem.
Obsypkê piaskow¹ utwardziã wod¹, a w przypadku gruntów podmokùych dodatkowo wzmocniã

cementem.
3. Podù¹czyã  rury  wlotowe  i  wylotowe  do  zbiornika  przez  zamocowanie  ich  do  uszczelek

znajduj¹cych siê w otworach urz¹dzenia. Kierunek przepùywu �cieków jest oznaczony strzaùkami

znajduj¹cymi siê nad otworami. 

Po podù¹czeniu rur i napeùnieniu zbiornika wod¹ ustawiã  podwy¿szenia pokryw nad wùazami i
przykryã pokrywami betonowymi. 

4.  Nastêpnie mo¿emy przyst¹piã  do zasypywania zbiornika warstw¹  piasku i ziemi¹.  Warstwa

ziemi nad osadnikiem nie powinna byã grubsza ni¿ 60 cm. W kilku przypadkach warstwa ziemi

nad  oczyszczalni¹  wynosi  ok.  1,2m,  fakt  ten  nale¿y uwzglêdniã  ze  wzglêdu  na  konieczno�ã

modyfikacji konstrukcji oczyszczalni.
3.2. Przyù¹cza kanalizacyjne PVC
3.2.1.Ukùadanie przewodów 

              W  budowie  przewodów  kanalizacyjnych  stosowaã  wyù¹cznie  rury  i  ksztaùtki

nieuszkodzone. Z uwagi na wùa�ciwo�ci fizyczno-mechaniczne rur, ukùadkê przewodów nale¿y

prowadziã w temperaturze otoczenia powy¿ej +50 C na wyrównanym podùo¿u.

Budowê  kanaùu prowadziã  z  ustalonymi  spadkami  pomiêdzy punktami  wêzùowymi  od

rzêdnych ni¿szych do wy¿szych, odcinkami co 6 m. (prace te nale¿y wykonywaã bardzo starannie
ze wzglêdu na minimalne spadki kanaùów przyjête do projektu celem wypùycenia wykopów). 

Wyrównywanie spadków rury przez podkùadanie pod rurê kawaùków drewna, kamieni lub

gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na caùej dùugo�ci.

W miejscach zù¹czy kielichowych nale¿y wykonaã doùki monta¿owe o gùêboko�ci ca 10

cm dla umo¿liwienia wepchniêcia bosego koñca rury lub ksztaùtki w kielich rury. 

3.2.2.  Zasypka wykopu i zagêszczenie gruntu

                Zasyp kanaùu w wykopie skùada siê z dwóch warstw: 

·       warstwy ochronnej rury kanaùowej o wysoko�ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

·       warstwy do powierzchni terenu. 
                Warstwê  ochronn¹  rury  kanaùowej  wykonaã  z  piasku  drobno-�rednio-  lub

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagêszczenie tej warstwy,  przeprowadziã  z zachowaniem
szczególnej ostro¿no�ci z uwagi na krucho�ã materiaùu rur. 

Warstwê  starannie  ubiã  po  obu  stronach  przewodu.  Zasyp  i  ubijanie  gruntu  w  strefie

ochronnej  przewodu,  wykonaã  warstwami  z  jednoczesnym  usuwaniem  zastosowanego

deskowania. Grubo�ã ubijanej warstwy nie powinna przekraczaã 1/3 �rednicy rury. 

Stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegùo�ci ca 10 cm

od rury.

3.3. Studnie rewizyjne

Dno wykopu pùaskie pozbawione ostrych i twardych elementów nale¿y pokryã  0,10 m

warstw¹  piasku.  Studzienkê  nale¿y  posadowiã  na  piasku,  wypoziomowaã  i  ustabilizowaã.

Pokrywa studzienki winna byã widoczna na powierzchni gruntu. Boki studzienki nale¿y obsypaã

gruntem  rodzimym  pozbawionym  ostrych  czê�ci  i  twardych  elementów.  Przy  pracach
monta¿owych nale¿y uwzglêdniã osiadanie terenu.

3.4. Studnia chùonna

Etapy wykonywania studni chùonnej

I. Wykopanie odpowiedniej wielko�ci wykopu oraz wyprofilowanie dna 
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II. Zabezpieczenie wykopu geowùóknin¹

III. Ustawienie studni chùonnej

IV. Wsypanie ¿wiru do wykopu

V. Wykonanie obsybki i wùazu

3.5. Pompownie �cieków
-  przepompownie  �cieków  nale¿y  zamontowaã  na  wypoziomowanym  podùo¿u  w  wykopie

odwodnionym;
-  pompowniê  nale¿y zamontowaã  wg instrukcji  producenta  -  czynno�ci  te  winna wykonywaã

wyspecjalizowana jednostka pod nadzorem producenta;
-zasilenie  przydomowych  pompowni  wykonane  bêdzie  z  zalicznikowej  instalacji  wewnêtrznej

wùa�ciciela dziaùki na terenie której zainstalowana bêdzie pompownia.

4.WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI

4.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch (technologiczny) powinien byã  przeprowadzony przez wykwalifikowan¹  firmê.

Zaleca  siê  korzystanie  z  usùug  firm  instalatorskich.  W  rozruchu  dokonuje  siê  sprawdzenia

poprawno�ci dziaùania urz¹dzeñ oraz �wpracowuje" siê oczyszczalniê, aby uzyskaã odpowiednie
parametry �cieków oczyszczonych.

Oczyszczalnia  mo¿e  byã  poddawana  rozruchowi,  je¿eli  przepùyw  dobowy  �cieków

wynosi,  co  najmniej  50%  projektowanego  �redniego  przepùywu  dobowego  i  ùadunek

zanieczyszczeñ min. 50% obliczeniowego ùadunku zanieczyszczeñ. Mniejsza ilo�ã �cieków mo¿e

znacz¹co utrudniã lub wrêcz uniemo¿liwiã prawidùowy rozruch oczyszczalni.

Oczywi�cie  zbyt  du¿a  ilo�ã  �cieków  i  ùadunek  zanieczyszczeñ  równie¿  spowoduj  ¹
trudno�ci lub uniemo¿liwi¹ rozruch.

Oczyszczalnia  standardowo  wyposa¿ona  bêdzie  w  szafê  sterownicz¹  z  ustawionymi

czasami pracy elektrozaworu EZ1 (otwarty 30 sekund, zamkniêty 9 minut).  Zawór Z1 bêdzie

zamkniêty, a pozostaùe zawory otwarte. Dmuchawa ma pracowaã w trybie ci¹gùym. Przy takich

ustawieniach nale¿y prowadziã rozruch.

W razie potrzeby mo¿na te nastawy zmieniã.
Aby osad czynny mógù  zacz¹ã  pracowaã  w oczyszczalni  mo¿na go  przywieêã  z  innej

(wiêkszej  oczyszczalni)  lub  wyhodowaã  �od  podstaw".  Przywo¿¹c  osad  czynny  z  innej

oczyszczalni zyskuje siê �cieki oczyszczone du¿o szybciej ni¿ w przypadku hodowania go �od

podstaw". O czynno�ciach rozruchowych decyduje firma go wykonuj¹ca.

Przy rozruchu nale¿y sprawdziã opadalno�ã osadu czynnego.

 
4.2. Wytyczne eksploatacji

Oczyszczalnia �cieków powinna byã zabezpieczona przed dostêpem osób niepowoùanych.

4.2.1.Eksploatacja osadnika wstêpnego

Czynno�ci eksploatacyjne przy obsùudze osadnika wstêpnego polegaj¹ na:

- wizualnym sprawdzeniu wlotu �cieków surowych do osadnika czy nie jest przytkany. W razie
potrzeby  nale¿y  zastosowaã  czyszczenie  polegaj¹ce  na  przemyciu  wod¹  pod  ci�nieniem  lub

wyci¹gniêciu za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi grubych zanieczyszczeñ (Wykonawca Monta¿u).

-  wizualnym  sprawdzaniu  czy  �cieki  nie  piêtrz¹  siê  w  osadniku  wstêpnym  i  deflektorów

wlotowych  do  komory  napowietrzania.  W  razie  potrzeby  czyszczenie  deflektorów  zleciã

Wykonawcy Monta¿u. Czyszczenie powinno wykonywaã  siê przy u¿yciu wody pod ci�nieniem

lub dùug¹ tyczk¹.
-  wizualnej  kontroli  wielko�ci  ko¿ucha  (jego  grubo�ci).  Ko¿uch,  je�li  w  ogóle  wyst¹pi  nie

powinien byã gruby. Gdy pojawia siê ko¿uch i zapach staje siê uci¹¿liwy nale¿y dawkowaã do

osadnika od 0,2 do 0,4kg wapna zmieszanego z 10 litrami wody. Je¿eli to nie pomo¿e nale¿y

wywieêã osady z osadnika wstêpnego.
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- okresowym odpompowaniu i wywo¿eniu osadów do zakùadu unieszkodliwiania np. oczyszczalni

�cieków posiadaj¹cej  ci¹g  technologiczny  do  przeróbki  osadów.  Wywo¿enie  osadów  (przy  6

osobach  zamieszkaùych  na  staùe)  powinno odbywaã  siê  co 2-3  miesi¹ce.  Je¿eli  oczyszczalnia

bêdzie obsùugiwaã mniejsz¹ liczbê osób np. 4 to czêstotliwo�ã wywozu osadów bêdzie mniejsza

np. 3-5 miesiêcy. Wywozu osadów powinna dokonaã uprawniona firma.

Uwaga!

Wszystkie czynno�ci powinny wykonywaã odpowiednio przeszkolone miêdzy innymi pod

wzglêdem BHP osoby (minimum 2 osoby) lub Wykonawca Monta¿u. Osadnik wolno opró¿niã

tylko przy okazji wywo¿enia osadów.

Do  osadnika  nie  wolno  pod  ¿adnym  pozorem  wchodziã,  ani  wdychaã  oparów  w  nim

powstaj¹cych.  Czynno�ci  sprawdzaj¹ce  nale¿y  wykonywaã  2  razy  w  tygodniu.  Zauwa¿one
wszelkie nieprawidùowo�ci w dziaùaniu osadnika nale¿y usuwaã niezwùocznie, ale z zachowaniem

wszelkich warunków BHP.

Osadnik ze wzglêdów wytrzymaùo�ciowych zawsze powinien byã wypeùniony wod¹ lub �ciekami.

 
4.2.2. Eksploatacja komory napowietrzania (komory osadu czynnego)

Czynno�ci eksploatacyjne przy obsùudze komory napowietrzania polegaj ¹ na:
-  sprawdzaniu  dziaùania  napowietrzania  i  mieszania  �cieków. Je¿eli  nie  dziaùa napowietrzanie

nale¿y szybko  podj¹ã  kroki  zmierzaj¹ce  do ustalenia  przyczyny.  W tym celu  nale¿y wezwaã

serwis lub odpowiednio przeszkolon¹ do tego celu osobê.

- sprawdzeniu dziaùania recyrkulacji,

-  po  paru  latach  eksploatacji  mo¿e  nast¹piã  konieczno�ã  przemycia  membrany  dyfuzora.

Czynno�ã t¹ nale¿y zleciã Wykonawcy Monta¿u.
-  sprawdzeniu  opadalno�ci  osadu  czynnego  pobranego  z  komory.  Sprawdzenie  to  polega  na

pobraniu odpowiednim naczyniem (wiaderko na lince) osadu czynnego z komory napowietrzania
i wlaniu do cylindra 1000ml i odczycie ilo�ci osadu po 0,5 godz. Dodatkowo nale¿ zwróciã uwagê

na ciecz nadosadow¹. Ilo�ã osadu powinna byã w granicach 250 - 450ml/1000ml. Przy obsùudze

np. 4-5 osób ilo�ã  osadu mo¿e wynosiã  ok. 150 - 300ml/1000ml. Badanie opadalno�ci  nale¿y

zleciã  firmie  (np.  Wykonawcy Monta¿u)  w zale¿no�ci  od  potrzeb  tzn.  gùównie  wtedy,  kiedy
jako�ã �cieków oczyszczonych siê pogorszy lub wyst¹pi¹ zakùócenia w pracy oczyszczalni.

Uwaga!

Wszystkie czynno�ci powinny wykonywaã odpowiednio przeszkolone miêdzy innymi pod

wzglêdem BHP osoby (minimum 2 osoby) lub odpowiednia firma.

Czynno�ci sprawdzaj¹ce powinny byã wykonywane 2 -3 razy w tygodniu.
Z komory napowietrzania nie wolno wypompowywaã  �cieków. Powinna ona byã  zalana

caùy czas �ciekami. Jedynie podczas opró¿niania osadnika wstêpnego z osadów dopuszcza siê jej

czê�ciowe opró¿nienie wg wskazówek opisanych w czê�ci dotycz¹cych osadnika wstêpnego. Do

komory napowietrzania nie wolno pod ¿adnym pozorem wchodziã, ani wdychaã  oparów w niej

powstaj¹cych.

Czynno�ci  sprawdzaj¹ce  nale¿y  wykonywaã  2  razy  w  tygodniu.  Zauwa¿one  wszelkie
nieprawidùowo�ci  w  dziaùaniu  osadnika  nale¿y  usuwaã  niezwùocznie,  ale  z  zachowaniem

wszelkich warunków BHP.

Awaria  napowietrzania  musi  byã  naprawiona  w  przeci¹gu  kilku  godzin  (8-12  godz.).

Dùu¿szy czas bez napowietrzania powoduje,  ¿e osad czynny zaczyna zagniwaã.  Zmusza to do

ponownego  rozruchu  oczyszczalni,  a  osad  zagnity  nale¿y  (poprzez  osadnik  wtórny  i  pompê

mamutow¹ do odprowadzania osadu nadmiernego) odpompowaã do osadnika wstêpnego i dodaã
0,5kg wapna zmieszanego z wod¹.  Komora napowietrzania ze wzglêdów wytrzymaùo�ciowych

zawsze powinna byã wypeùniona wod¹ lub �ciekami.

 
4.2.3.Eksploatacja osadnika wtórnego

Czynno�ci eksploatacyjne przy obsùudze osadnika wtórnego polegaj ¹ na:
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- wizualnej ocenie �cieków oczyszczonych (jako�ã oczyszczania),

-  wizualnym  sprawdzaniu  pracy  pomp �mamutowych"  odprowadzaj¹cych  osady  do  osadnika

wstêpnego i recyrkuluj¹cych je do komory napowietrzania. Gdy pompy nie wù¹czaj¹ siê nale¿y

podj¹ã czynno�ci sprawdzaj¹ce co jest tego przyczyn¹. Awarii mogùa ulec pompa lub sterownik

czasowy albo zatkany zostaù przewód lub zawory.

Co ulegùo awarii stwierdziã  mo¿e odpowiednio przeszkolony pracownik firmy (np. montuj¹cej
oczyszczalniê).
- wizualnym sprawdzaniu przelewu wlotowego do komory napowietrzania i osadnika wtórnego i

jego  czyszczenie  w razie  potrzeby.  Czyszczenie  mo¿e  polegaã  na  jego  przemyciu  wod¹  pod

ci�nieniem lub za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi.

- sprawdzaniu przelewu wylotowego i jego czyszczenie w razie potrzeby. Czyszczenie powinno
wykonywaã siê przy u¿yciu wody pod ci�nieniem - Wykonawca Monta¿u.
- wizualnej kontroli powierzchni osadnika. Mo¿e pojawiaã siê ko¿uch. Ko¿uch ten, je�li w ogóle

wyst¹pi  nie  powinien  byã  gruby.  Nale¿y  go  rozbijaã  poprzez  zamieszanie  np.  wod¹  pod

ci�nieniem lub tyczk¹. Ko¿uch mo¿e byã efektem denitryfikacji. 
Uwaga!

Wszystkie czynno�ci powinny wykonywaã odpowiednio przeszkolone (miêdzy innymi pod

wzglêdem BHP) osoby (minimum 2 osoby) lub serwis.
Z osadnika wtórnego nie wolno wypompowywaã  �cieków. Powinien on byã  zalany caùy czas

�ciekami (wzglêdy konstrukcyjne).

Do  osadnika  nie  wolno  pod  ¿adnym  pozorem  wchodziã,  ani  wdychaã  oparów  w  nim

powstaj¹cych.  Czynno�ci  sprawdzaj¹ce  nale¿y  wykonywaã  2  razy  w  tygodniu.  Zauwa¿one

wszelkie  nieprawidùowo�ci  w  dziaùaniu  osadnika  nale¿  y  usuwaã  niezwùocznie,  ale  z

zachowaniem wszelkich warunków BHP.
Awaria pomp recyrkulacyjnych w osadniku wtórnym powoduje awariê caùej oczyszczalni tzn. bez

recyrkulacji osadów nie mo¿e obywaã  siê  proces oczyszczania �cieków. Awariê  nale¿y usun¹ã

bezzwùocznie.

Osadnik ze wzglêdów wytrzymaùo�ciowych zawsze powinien byã wypeùniony wod¹ lub �ciekami.

 
4.2.4. Eksploatacja szafy sterowniczej i dmuchawy
Szafa sterownicza

Eksploatacja szafy sterowniczej polega na sprawdzaniu poprawno�ci dziaùania urz¹dzeñ w

niej  siê  znajduj¹cych  oraz  wizualnym sprawdzeniu czy nie  ma w niej  zacieków, przecieków,

gromadzenia  siê  wilgoci.  W  razie  zauwa¿enia  takich  objawów  nale¿y  skontaktowaã  siê  z

Wykonawc¹ Monta¿u.

Dmuchawa
Dziaùanie  dmuchawy  bêdzie  ustawione  w  trakcie  rozruchu.  Je¿eli  zdarzy  siê  awaria

dmuchawy,  a  sterowniki  czasowe bêd¹  dziaùaã  poprawnie  nale¿y zast¹piã  zepsut¹  dmuchawê

now¹  lub  w  jak  najkrótszym  czasie  naprawiã  dmuchawê  uszkodzon¹.  Oczyszczalnia  bez

dmuchawy nie bêdzie dziaùaã. Dmuchawa musi byã jak najszybciej poddana naprawie.

Diagnoza  przyczyn  awarii  dmuchaw  nale¿y  zleciã  odpowiednio  przeszkolonemu

pracownikowi lub serwisowi.
Podobnie jest, je¿eli ulegnie uszkodzeniu sterownik czasowy pracy dmuchawy - nale¿y go

niezwùocznie  naprawiã,  a  dmuchawê  mo¿na  podù¹czyã  do  zasilania  (praca  ci¹gùa)  omijaj¹c

sterownik, ale musi to wykonaã osoba odpowiednio przeszkolona.

 
4.2.5. Recyrkulacja i osad nadmierny

Recyrkulacja ustawiona przy rozruchu powinna byã zmieniana jedynie przy zmianach w
ilo�ci lub jako�ci �cieków. W pewnych okoliczno�ciach zawory Z3 i Z4 powinny byã czê�ciowo

przykrêcone,  aby  dùawiã  przepùyw  powietrza.  Rozruch  wyka¿e  czy  tak  musi  byã.  Awaria

recyrkulacji  powoduje  awariê  caùej  oczyszczalni  tzn.  caùego  procesu  oczyszczania.  Osad

nadmierny powinien byã  odprowadzany codziennie do osadnika wstêpnego. Jednak z uwagi na

pewn¹  uci¹¿liwo�ã  z tym zwi¹zan¹  mo¿na tê czynno�ã  wykonywaã  raz na 2 lub 3 doby.  Aby
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wykonaã tê czynno�ã nale¿y odkrêciã zawór Z1. Osady powinny pùyn¹ã okoùo 15 sekund / dobê

do max. 45sekund/3doby. Po tym czasie nale¿ zakrêciã zawór Z1.

W rozruchu ustali siê  dokùadn¹  ilo�ã  odprowadzania tego osadu. Odprowadzanie osadu
uzale¿nione  jest  od  ilo�ci  osadu  w  komorze  napowietrzania.  Im  wiêcej  jest  go  w  komorze

napowietrzania  tym  wiêcej  siê  go  odprowadza  -  oczywi�cie  maj¹c  na  uwadze  warto�ci

projektowe. Nie wolno dopu�ciã np. aby ilo�ã osadu w komorze napowietrzania byùa za maùa np.
poni¿ej 200 - 250 ml/1000ml

Jest te¿ zale¿no�ã wielko�ci odprowadzania osadu od ilo�ci �cieków surowych. Im wiêcej

�cieków surowych tym wiêkszy przyrost  osadu i konieczno�ã  wiêkszego jego odprowadzania.

Przy  pojawiaj¹cych  siê  w¹tpliwo�ciach  co  do  wielko�ci  odprowadzanego  osadu  nadmiernego

nale¿y zwróciã siê do odpowiedniego specjalisty w dziedzinie oczyszczania �cieków.

 
4.2.6. Eksploatacja studni chùonnej

           Prawidùowa praca oczyszczalni nie powoduje konieczno�ci kontroli studni. W przypadku

zùej pracy oczyszczalni geowùóknina podlega procesowi kolmatacji czyli zapychania porów. W

zwi¹zku  z  tym  po  ka¿dej  awarii  pracy  oczyszczalni  powinno  siê  dokonaã  inspekcji  ukùadu

rozs¹czaj¹cego, a po wykryciu zanieczyszczeñ w skrzynkach - oczy�ciã system. 

4.2.7. Eksploatacja wentylacji oczyszczalni

Wentylacja  oczyszczalni  musi  byã  sprawdzana  przez  kompetentn¹  osobê  (firmê)  z

uprawnieniami - czêstotliwo�ã jej sprawdzania (w zale¿no�ci od np. rodzaju wentylacji) okre�li

odpowiednio wykwalifikowana osoba (firma), która dokona sprawdzenia wentylacji po monta¿u i

rozruchu  oczyszczalni.  Innej  kontroli  wymagaã  bêdzie  instalacja  grawitacyjna,  inne  j  z

wentylatorem  dynamiczno  -  wiatrowym,  a  jeszcze  innej  z  wentylatorem  mechanicznym.  Po
rozruchu  (ok  2  miesi¹ce)  zaleca  siê  sprawdziã  poziom siarkowodoru,  metanu  i  amoniaku  w

zbiorniku oczyszczalni, (kiedy zbierze siê pewna ilo�ã osadów w osadniku wstêpnym). Badania

kontrolne zaleca siê wykonywaã  co 2 lata. Co miesi¹c nale¿y wizualnie sprawdziã (przy okazji

kontroli osadników, komory napowietrzania) czy np. nie jest przytkana rura wlotowa �cieków lub

wylotowa z oczyszczalni - czy �cieki siê piêtrz¹ i zmniejszaj¹ mo¿liwo�ã wentylacji.

W przypadku wyst¹pienia uci¹¿liwych zapachów w pierwszej kolejno�ci nale¿y wezwaã
Wykonawcê Monta¿u, aby stwierdziù przyczynê ich wystêpowania. Je¿eli bêdzie to wynikiem êle

dziaùaj¹cej wentylacji nale¿y usun¹ã przyczynê (odpowiednio wykwalifikowana osoba).:

- wentylacjê czy np. nie jest zatkany przewód,

- osadnik wstêpny (odczyn pH) i ewentualnie dodaã wapna (0,5kg zmieszanego z wod¹),

- napowietrzanie w komorze napowietrzania,
- poprawno�ã dziaùania recyrkulacji i odprowadzania osadu nadmiernego (innymi sùowy dziaùanie
pomp), powierzchniê osadnika wtórnego i wstêpnego czy nie zalega w nich du¿y ko¿uch.

Po stwierdzeniu przyczyny uci¹¿liwych  zapachów nale¿y podj¹ã  odpowiednie kroki  w

celu ich wyeliminowania.  
Uwaga!

Do wlotów i wylotów wentylacji nie wolno zbli¿aã siê z otwartym ogniem.

5.  STALOWE RURY OCHRONNE

W  przypadku  prowadzenia  przewodów  kanalizacyjnych  po  terenie  nara¿onym  na

obci¹¿enia  ruchem  koùowym  (przejazdy,  place  manewrowe)  nale¿y  zastosowaã  stalow¹  rurê

ochronn¹. 
Rura kanalizacyjna winna spoczywaã na podporach dystansowych z tworzywa sztucznego.

Podpory musz¹ byã odporne na korozjê i mieã zabezpieczenie przed unoszeniem siê rury

do  góry  w  przypadku  dostania  siê  do  rury  ochronnej  wody  gruntowej  lub  �cieków  z  rury

przewodowej. 
Koñce rur ochronnych po zmontowaniu w nich rur przewodowych nale¿y uszczelniã. 

Lokalizacja, dùugo�ã, �rednica stalowej rury ochronnej zgodnie z zaù. nr 1 oraz czê�ci¹ graficzn¹.

mailto:biuro_projektowe_skala@o2.pl


Biuro projektowe �Skala�                   e-mail: biuro_projektowe_skala@o2.pl
Marek Zieliñski                               tel./fax 082 572-66-10

ul. W. Witosa 15, 22-200 Wùodawa                                                                                                                         tel. 082 572-46-41

6. WSPOMAGANIE POÚ ÚRODKAMI CHEMICZNYMI I BIOPREPARATAMI

 Pracê  oczyszczalni  w  zale¿no�ci  od  potrzeb  mo¿na  wspomagaã  np.  biopreparatami,

wapnem lub koagulantami.
Biopreparaty stosujemy okresowo, gdy chcemy poprawiã  kondycjê  osadu czynnego lub

gdy wiemy ¿e zrzut �cieków zawieraù np. bardzo du¿y ùadunek zanieczyszczeñ.
Koagulanty stosujemy do poprawy sedymentacji  osadu czynnego w osadniku wtórnym

(ale dawkowane bêdzie np. do komory napowietrzania) � zawsze po konsultacji z osob¹ znaj¹c¹

procesy oczyszczania �cieków - technologiem, serwisem itp.

U¿ycie  tych  preparatów  i  ich  przechowywanie  wymaga  przestrzegania  zaleceñ

producentów wskazanych w ich instrukcjach lub na etykiecie.

7. UWAGI KOÑCOWE

Podczas  wbudowywania  oczyszczalni  �cieków zachowaã  nale¿y odpowiedni¹  kolejno�ã  robót,

aby umo¿liwiã wùa�cicielom korzystanie z istniej¹cego samba do momentu oddania kompletniej

oczyszczalni. 
Oczyszczalniê zamontowaã zgodnie z instrukcj¹ monta¿u dostarczon¹ przez producenta.

Caùo�ã  robót  wykonaã  zgodnie  z  �  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano  �  monta¿owych�  cz  II  �  Instalacje  sanitarne  i  przemysùowe�.  Po  wykonaniu

oczyszczalni wykonawca sporz¹dzi instrukcjê eksploatacyjn¹ dla  zamontowanej oczyszczalni.

Wszelkie u¿yte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia nale¿y traktowaã, jako

informacje u�ci�laj¹c¹, wi¹¿¹c¹ dla Wykonawcy. 
Dopuszcza siê, za zgod¹ projektanta, u¿ycie do realizacji robót produktów równowa¿nych

co do ich jako�ci i docelowego przeznaczenia oraz speùnianych funkcji i walorów

u¿ytkowych. 

Opracowaù:

Asystent: mgr in¿. Ewa Tureniec
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