
OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano - wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Zawady ul. Szkolna i Kamieńszczyzna – gmina Popów

PRZEPOMPOWNIA P1

1. SPIS RYSUNKÓW

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:100

2. Przekrój przepompowni ścieków

3. Ogrodzenie przepompowni P1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Urzędem Gminy Popów

• Podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500

• Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Popów Nr INW.6730.41.2013 

z dnia 24.10.2013 r

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Popów – 

O.Ś.IV.6220.1.2013 z dnia 27.09.2013 r.

• Warunki techniczne przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej z dnia 22.06.2013 r

• Decyzja wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku –  PZD-BZ.456.141.2013 

z dnia 18.11.2013 r.

• Protokół  uzgodnienia  w  Powiatowym  Zespole  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej 

w Kłobucku Nr 495/2013 z dnia 20.11.2014 r.

• Warunki przyłączenia przepompowni P1 nr 12212/RE07/2011- Tauron Polska Energia S.A 

Oddział Kłobuck 

• Uzgodnienie lokalizacji  szafek złączowo – pomiarowych do przepompowni ścieków P1 

(zawarte  w  Projekcie  Budowlanym  zasilania  przepompowni,  stanowiacym  oddzielne 

iopracowanie)

• Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem – Urzędem Gminy w Zawadach

• Wizje lokalne w terenie.

PowyŜsze decyzje, warunki, protokoły są zawarte w części załączniki formano – prawne.
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przepompownia  P1  ma  za  zadanie  zbierać  ścieki  bytowo-gospodarcze  z  części  ulicy 

Szkolnej  w  miejscowości  Zawady  i  z  miejscowości  Kamieńszczyzna,  a następnie  za  pomocą 

kanału tłocznego transportować je do projektowanego kolektora grawitacyjnego zlokalizowanego 

w  ul.  Szkolnej  w  Zawadach,  którym  dalej  popłyną  do  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej 

grawitacyjnej w ul. Szkolnej w Zawadach - włączenie SK istn. 1.

Zakres opracowania obejmuje:

1. projekt przepompowni ścieków z zagospodarowaniem terenu.

4. OPIS PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P4

Z projektu budowlanego kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej  i  tłocznej  wynika,  iŜ ścieki 

bytowo – gospodarcze z części miejscowości Kamieńszczyzna i Zawady ul.Szkolna grawitacyjnie 

dopłyną  do  przepompowni  P1,  która  będzie  zlokalizowana  na  działce  nr  48/2  (obręb 

Kamieńszczyzna)  naleŜącej  do  Gminy  Popów.  Przepompownia  P1  ma  za  zadanie  zebrać 

dopływające  do  niej  równieŜ  ścieki  z  przepompowni  P2  (odrębne  opracowanie),  a  następnie 

przetłoczyć je za pomocą kanału tłocznego do studni rozpręŜnej SR1 (projektowana lokalizacja - 

ul.  Szkolna  28),  skąd  dalej  projektowanym  kanałem  sanitarnym  grawitacyjnym  dopłyną  do 

istniejącej kanalizacji w powyŜszej miejscowości – ul. Szkolna (rejon zabudowań szkoły).

Przepompownia P1 zajmie teren o powierzchni 26,00 m2 – teren ogrodzony i wybrukowany kostką 

brukową (Rys. nr 1).

Z obliczeń  hydraulicznych wykonanych przez Firmę  „EKOPROJEKT wynika,  Ŝe maksymalny 

dopływ ścieków do przepompowni P1 dla stanu projektowanego (pompy i zasilanie dobrano na tę 

wartość) wyniesie Qmax = 1,11 dm3/s.

Na podstawie obliczeń hydraulicznych oraz rzędnych terenu i rzędnych kanałów grawitacyjnego 

i tłocznego opracowanych przez wykonawcę projektu, dokonano doboru pompowni (dwie pompy 

KSB:  N  F  65-170/042  ULG-158)  i  zbiornika  podziemnego  Φ1200 mm  o głębokości  6,60 m, 

wykonanego jako zbiornik monolityczny z polimerobetonu, całkowicie szczelny.

Zbiornik tego typu charakteryzuje się następującymi zaletami :

- wysoka odporność na środowisko agresywne,

-odporność na korozję,

-brak konieczności konserwacji,

-całkowita szczelność i nieprzepuszczalność,

-sztywność jak dla wyrobów Ŝelbetowych,

-nieszkodliwy dla środowiska.
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WyposaŜenie zbiornika:

• podest obsługowy- stal nierdzewna,

• drabinka złazowa - stal nierdzewna,

• poręcz – stal nierdzewna,

• kominki wentylacyjne – PCV,

• właz wejściowy - stal nierdzewna,

• belka wsporcza – stal nierdzewna,

• prowadnice - stal nierdzewna,

• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna,

• zasuwy z klinem gumowanym Ŝeliwne DN65+ przedłuŜenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu,

• zawory zwrotne kulowe DN65 szt.2 – Ŝeliwo,

• przewody tłoczne - stal nierdzewna,

• połączenia kołnierzowe nierdzewne,

• elementy złączne - stal nierdzewna,

• złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku,

• nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.,

• uszczelnienie łańcuchowe,

• wspornik, obciąŜnik regulatorów pływakowych,

• biofiltr kominkowy DN100

Na  omawianym  terenie  moŜna  zastosować  dobraną  w  projekcie  pompownię  lub  kaŜdą  inną 

spełniającą opisane wyŜej parametry.

Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przeprowadzono wiercenia geologiczne 

wykonane przez Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska ,,GEOBIOS”.

Jak  wynika  z  badań  geologicznych  obszar  pod  projektowaną  przepompownię  kształtuje  się 

następująco:

− 0,00 – 0,70 gleba ciemna

− 0,70 – 3,60 piasek drobny Ŝółty

− 3,60- 4,40 piasek drobny Ŝółty, lekko zagliniony z okruchami wapienia

− 4,40 – 5,30 glina pylasta, zwietrzelinowa, z okruchami wapienia

− 5,30 – 6,00 rumosz gliniasty wapienia beŜowo - Ŝółty

− 6,00 – 7,00 wapień beŜowy, w stropie zwietrzały, od 6,40 m grunt skalisty twardy.

Na głębokości posadowienia przepompowni występują wody podziemne gruntowe, nawiercone na 

głebokości 6,00 m, ustabilizowane na głębokości 5,40 m.
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Przy posadowieniu przepompowni P1 moŜe zaistnieć konieczność uszczegółowienia w trakcie 

realizacji zadania stabilnego posadowienia oraz późniejszego zasypu wykopu po instalacji. 

Fakt  ten  powstał  na  skutek  napotkania  podczas  badań  geologicznych  stref  pustek  oraz 

luźnego materiału skalnego.

Obszar projektowanego kanału sanitarnego leŜy w obrębie WyŜyny Wieluńskiej 

zbudowanej z utworów węglanowych jury górnej (piętra oxford) o miąŜszości powyŜej 200 m 

przykrytej warstwami czwartorzędowymi: gliny moreny dennej z okresu zlodowacenia 

środkowopolskiego i piasków sedymentacji wodnolodowcowej (zlodowacenie środkowopolskie). 

Strop utworów węglanowych zalega na rzędnej od 200 m npm w rejonie ul. Szkolnej (przysiółek 

Kuligi) w Zawadach do 210-212  m w rejonie miejscowości Kamieńszczyzna.

W  celu  wykonania  przepompowni  P1 naleŜy  wykonać  wykop  o  przekroju  2,5  m  x  2,5  m 

głębokości  6,670  m.  Umocnienie  wykopu  naleŜy  wykonać  przez  zabicie  ścianki  szczelnej 

z grodzic G – 62. Rozparcie grodzic od wewnątrz wykonać przy pomocy dwóch ram wykonanych 

z rur stalowych ∅ 150 mm. 

Posadowienie zbiornika odbywa się na podsypce piaskowej o grubości 20 cm zagęszczonej i na 

warstwie  chudego  betonu  o  grubości  15  cm.  Po  ustawieniu  i  zakotwiczeniu  zbiornika 

przepompowni naleŜy go obsypać piaskiem z dokładnym ubiciem. 

Po dokonaniu obsypki zbiornika naleŜy wyciągnąć grodzice przy pomocy wibromłotu.

MontaŜ  przepompowni  ścieków  dokonać  ściśle  według  instrukcji  dostarczonej  przez 

producenta. 

5. OGRODZENIE

Wysokość  ogrodzenia  1,8  m,  przęsła  o  rozpiętości  2,5  m,  szerokość  bramy  3,0  m. 

Zastosowano systemowy panel ogrodzeniowy D1 z siatki stalowej ocynkowanej na prefabrykacie 

betonowym. Pod słupki wykonać  betonowe stopy fundamentowe zagłębione 1,0 m w gruncie. 

Teren ogrodzony stanowi 26 m2. Bramę  wjazdową  zaprojektowano jako ruchome dwa skrzydła 

o łącznej długości 3,0 m.

Szczegółowe rysunki ogrodzenia przedstawiono na rysunku nr 3.

6. ROBOTY DROGOWE

Nawierzchnię na terenie przepompowni naleŜy wykonać z kostki betonowej szarej grubości 

8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, uwałowanej warstwie tłucznia kamiennego 20 - 30 mm 

grubości 15 cm i warstwie filtracyjnej wykonanej z piasku średnioziarnistego gr. 25 cm. Spadek 

nawierzchni naleŜy przyjąć 1,0 % w kierunku bramy. 
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7. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Zasilanie pompowni w energię elektryczną stanowi odrębne opracowanie.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH  

Przekazywanie  danych  o  pracy  pompowni  moŜna  zrealizować  za  pomocą  modemów. 

Warunkiem  jest  zintegrowanie  jednym  systemem  wszystkich  przepompowni  i  oczyszczalni 

ścieków.  Zgodnie  z  opracowanym  projektem  zasilania  elektrycznego  praca  wszystkich 

przepompowni będzie posiadała wspólny system monitoringu.
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