OPIS T E C H N I C Z N Y
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW NR 6

I.DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany przepompowni sciekow nr 6 kanalizacji sciekow
sanitarnych w miejscowosci : BUDZISZEWICE I NOWY JOZEFOW gmina
Budziszewice opracowano na zlecenie Gminy Budziszewice.
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zgodnie ze zleceniem projekt obejmuje budowe^ przepompowni sciekow nr 6
zlokalizowanej na kolektorze sanitarnym w miejscowosci Budziszewice i Nowy
Jozefow gmina Budziszewice.
1.3.ZAL4CZNIKI SPECJALISTYCZNE
Zalajcznikiem specjalistycznym do niniejszej dokumentacji jest opracowanie
branzy elektrycznej obejmujajcej zasilanie w energie^ elektryczna^projektowanej
przepompowni oraz sygnalizacje^ pracy przepompowni.
1.4. UZGODNIENIA
Projekt uzgodniono z nastejmjajcymi instytucjami:
a/ Zespol Uzgadniania Dokumentacji w Tomaszowie Mazowieckim
b/ Zarzajd Drog Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
c/ Wojewodzki Zarzajd Drog w Lodzi

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH
Z przeprowadzonych badan gruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej
w m. : Budziszewice i Nowy Jozefow gmina Budziszewice wynika, ze na trasie
projektowanego kolektora sanitarnego i wmiejscu przepompowni zalegaja^glownie
gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste.
Woda gruntowa wyst^puje na gl^bokosci 4,0 m ponizej poziomu terenu.
Z powyzszych ustalen wynika, ze w podlozu projektowanych urzajdzen
kanalizacyjnych wyst^pujX dobre warunki do ich posadowienia.
Jedynym utrudnieniem jest wyst^powanie powyzej poziomu posadowienia
przepompowni i niektorych odcinkow kanalizacji sanitarnej wody gruntowej.
Niezb^dne jest tarn odwodnienie wykopu fundamentowego.
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3. OPIS ISTNIEJ4CYCH URZ^DZEN, MAJ4CYCH WPLYW NA
PROJEKTOWANE ROZWI^ZANIA TECHNICZNE
3.1.UZBROJENIE NA TRASIE KANALOW
Na trasie projektowanych kanalow badz tez w ich sa^siedztwie wystejsujq.
urzajdzenia techniczne podziemne takie jak :
- wodoci^gi
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- gazociqg
Trasy tych urzajdzen zostafy zinwentaryzowane geodezyjnie w 2007 r. w trakcie
aktualizacji map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 500 i zaznaczone
na tych mapach.
Niezaleznie od tego przewiduje si^ przed przystajrieniem do robot wykonywanie
probnych przekopow sposobem r^cznym celem wyznaczenia ich przebiegu w trasie,
a w miejscach skrzyzowania z projektowanymi rurociqgami odpowiedniego ich
zabezpieczenia.
Zwraca si§ uwag^, ze prace w rejonie urzajdzen technicznych podziemnych nalezy
wykonywac pod nadzorem przedstawicieli instytucji je administrujajcych.
Przed przystajDieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonawca winien
zapoznac si^ z uwagami i zaleceniami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI4ZAN TECHNICZNYCH
4.1.OGOLNA KONCEPCJA ROZWL\ZAN TECHNICZNYCH
ODPROWADZENIA SCIEKOW Z MIEJSCOWOSCI
BUDZISZEWICE INOWY JOZEFOW GM. BUDZISZEWICE
Niniejszy projekt budowlany stanowi integralna^ cz^sc projektu kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Budziszewice i Nowy Jozefow gmina Budziszewice.
Wykonanie przepompowni nr P - 6 z ruroci^giem tlocznym T- 6 warunkuje
przerzut sciekow z miejscowosci Budziszewice - Subina do ukladu przepompowni
P-2.
4.2. ZADANIA TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI Nr 6
Zadaniem technologicznym przepompowni sciekow nr 6 jest
przeJQcie sciekow sprywajajcych z projektowanych kolektorow S-25 do S-26
i przerzut ich poprzez ruroci^g tloczny T- 6 do ukladu przepompowni P-2.

4.3.LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI NR 6
Przepompownia nr 6 zlokalizowana zostala na rurocia^gu kanalizacyjnym
S-25 na dzialce nalezajcej do Gminy Budziszewice.
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4.4. DOPLYW SCIEKOW DO PRZEPOMPOWNI P - 6
Wedlug danych uzyskanych z gminy Budziszewice do przepompowni
splywac b?da^ scieki w ilosci:

Q dsr =
Q dmax =
Q hmax =
q sek =

19,0 m Id
3
27,0 m /d
3
2,8 m /h
0,78 1/s

4.5. USTALENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW
TECHNOLOGICZNYCH I DOBOR POMP
Dla podstawowych parametrow technologicznych przepompowni i doboru
pomp przyj^to nastepuja^ce zalozenia technologiczne :
- rzedna terenu przepompowni
- rzedna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni
- rzedna wvlotu rurociagu tlocznego z przepompowni
- rzedna wlotu rurociagu ttocznego do studni rozpreznei
- rurociae tloczny PE o sr. 110 mm i dt. 984 m

200,80
195,45
199,00
207,00

m npm
m npm
m npm
m npm

Na podstawie zalajczonych obliczen oraz doplywu sciekow do przepompowni
w ilosci q = 0,78 dm /s projektuje si^ dwie pompy typ CP 3127.181 SH/259 prod,
finny FLYGT o mocy 7,4 kW zatapialne, przelot pemy <j> 80 pracujajce
naprzemiennie.
- obliczeniowy punkt pracy pompy
Q = 6,0 1 /s , H = 29,0 m sl.c. V = 0,81 m/s
Jako rezerwowa^przyjmuje si^ pomp^ o takich samych parametrach, pompy b^da^
pracowaly przemiennie.
Producentem w/w pomp jest Firma FLYGT, zamiennie mogq. bye
stosowane pompy typu KSB , firmy Sarlin, Grundfos lub Metalchem.
4.6. KONSTRUKCJA PRZEPOMPOWNI
Przepompownia zbiornikowa sklada si^ ze szczelnego zbiornika z betonu
B-45. W plaszczu bocznym o srednicy 1200 mm znajduja^ si^ zlajcza o srednicy
Dn 200 mm i 110 mm umozliwiajajce podlajczenie przewodu doprowadzajajcego
scieki oraz rurociagu tlocznego .
Wewnajtrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprz^glajajca polajczona
z przewodem tlocznym, na ktorym zainstalowane sa^ zawory odcinajajce.
W stopie sprz^glajajcej zamocowane sa^rurowe prowadnice biegnajce do pokrywy
wlazu. Shiza^ one do wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia
do wewnajxz. Po tych samych prowadnicach jest wycia^gana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Polajczenie pompy z rurocia^giem
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tlocznym nast?puje samoczynnie.
Zasysanie sciekow ze zbiornika nast?puje przez otwor znajdujajcy si? w dole korpusu
pompy.
Wewnajtrz zbiornika znajduje si? pomost dla obslugi i drabinka. Na rurociqgu
tlocznym znajduje si? odgal?zienie zamkni?te zaworem sterowanym r?cznie
umozliwiajajce okresowe phikanie gromadzajcych si? na dnie osadow.
W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wlaz, rura wywiewna i szafka
rozruchowa do sterowania praca^ pomp. Pompy sterowane sa^ automatycznie za
pomocq. wlajcznikow plywakowych.
4.7. POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI
Projektowana przepompownia posadowiona b?dzie na plycie drogowej
zelbetowej typu ci?zkiego ulozonej na wyrownanym podlozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezb?dny jest wykop dom fundamentowego o
wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.
Dno wykopu usytuowano na rz^dnej 193j?0 m npm. Gl^bokosc wykopu wyniesie
7,1-0 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezb^dne jest odwodnienie
wykopu rundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu zainstalowanie
czterech zestawow iglofiltrow po 35 igiel o srednicy do 5,0 cm rozstawione wzdluz
gornej kraw^dzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.
Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rz^dnej minimum 193,?'0 m npm. nalezy
przystaj>ic do ulozenia plyt i montazu przepompowni.
4.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Projektowana przepompownia zostala zlokalizowana na terenie nalezajcym do
Gminy Budziszewice. Konstrukcj a przepompowni, azwlaszczajej wymiary
w niewielkim stopniu odbiegaja^od studni rewizyjnych. Do zabezpieczenia jej przed
dostejjem osob postronnych planuje si? wygrodzenie terenu wokol przepompowni.
Przepompownia b?dzie zagl?biona. Nad powierzchni? terenu wystawac b?dzie
jedynie gorna pokrywa przepompowni zabezpieczona przed dost?pem osob
niepowolanych.
Urzajdzenia energetyczne - zasilajajce i sterowanie zlokalizowane jest przy
przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej
i zamkni?tej. Zasilanie przepompowni linia^ kablowa^.

4.9. STREFA OCHRONY SANITARNEJ
W projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne typu
CP 3127.181 SH/259 z przelotem o srednicy 80 mm, ktory eliminuje calkowicie
koniecznosc usuwania skratek. Skratki b?da^ usuwane na kracie zainstalowanej
w piaskowniku na terenie oczyszczalni sciekow. Majajc na uwadze powyzsze mozna
stwierdzic, ze pompownia ta nie powoduje uciajzliwosci dla otoczenia i nie ma
potrzeby wydzielania dla niej strefy ochrony sanitarnej.
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5. UWAGI DOTYCZ4CE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII ROBOT
Projektowane prace kanalizacyjne nie naleza^do zbyt skomplikowanych.
Jednakze przy ich realizacji wykonawca winien zwrocic szczegolnq. uwag§ na kolizj^
trasy projektowanych rurocia^gow kanalizacyjnych z istniejajcymi urzajdzeniami
technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza kolizji z kablami energetycznymi wysokiego
napi^cia, kablami telefonicznymi, wodoci^gami oraz urzajdzeniami melioracyjnymi.
Przed przystapieniem do robot wykonawca winien urzajdzenia te zlokalizowac w
terenie, zaznaczyc ich przebieg oraz wykonac r^czne odkrywki, a w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi rurocia^gami odpowiednio zabezpieczyc.
Prace te nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujajcych
te urzajdzenia podziemne.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznac si§ z zalajozona^ do
niniejszej dokumentacji opiniq. ZUD-u w Tomaszowie Mazowieckim i bezwzgl^dnie
przestrzegac uwag w niej zawartych.

PROJEKTANT

