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A.

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW

I. OPIS TECHNICZNY
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pn. „Rozbudowa
kanalizacji

sanitarnej

i

przebudowa

(modernizacja)

oczyszczalni

ścieków

wraz

z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze, gm. Fredropol”. Inwestycja ta ma
na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej całej miejscowości Rybotycze.

1.2. Inwestor
Gmina Fredropol
Fredropol 15,
37-734 Fredropol

1.3. Jednostka projektowania
P.U.H “Instal-Miedź” s.c.
Zygmunt & Teresa Koprowicz
ul. Pruchnicka pawilon nr 5
37-500 Jarosław

1.4. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa nr 125/2012 zawarta w dniu 31.07.2012r. pomiędzy
Gminą

Fredropol,

Fredropol

15,

37-734

Fredropol

a

Przedsiębiorstwem

Usługowo-Handlowym "INSTAL-MIEDŹ" s.c, Zygmunt & Teresa Koprowicz,
ul. Pruchnicka pawilon nr 5, 37-500 Jarosław.
Ponadto:
 Aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500,
 Warunki techniczne wydane przez Gminę Fredropol,
 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 Wizja lokalna w terenie.
 Normy i przepisy branżowe.

1.5. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
 projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami odprowadzającymi ścieki
z budynków mieszkalnych w całej miejscowości Rybotycze,
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 przepompownie P0 i P1 na trasie kanalizacji wraz z zasilaniem energetycznym
i ogrodzeniem.
Gmina Fredropol nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja obejmuje całą miejscowość Rybotycze, która położona jest w województwie
podkarpackim, w powiecie przemyskim w gminie Fredropol. Rozpatrywany teren leży
w dolinie rzeki Wiar na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Obszar
przedsięwzięcia objęty jest programem Natura 2000 tj. Pogórze Przemyskie (kod obszaru
PLB180001) i Ostoja Przemyska (kod obszaru PLH180012).
Zabudowa w Rybotyczach jest podobna jak dla innych miejscowości wiejskich tj.: budynki
mieszkalne i gospodarskie w zabudowie zagrodowej.
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach (wg. ewidencji gruntów):
457/7, 461/1, 457/6, 458, 459/61, 457/2, 457/3, 457/4, 455/2, 455/1, 318/1, 453, 451, 452,
319, 272/38, 272/36, 272/43, 272/40, 272/39, 272/31, 272/42, 454/1, 402, 449, 272/25,
272/24, 272/23, 271, 272/2, 272/41, 270, 269, 268, 450, 446, 433, 445, 443, 442, 441,
438, 434/1, 388, 437, 436, 387, 386, 181, 393, 391, 385, 384, 383, 382/2, 381, 380/4,
380/5, 398/2, 397, 399/2, 400, 395, 396, 403/1, 368, 367, 366, 363/2, 370, 353, 342, 344,
345, 339/1, 341, 377, 374/1, 372, 375, 348/2, 338/1, 336, 347, 335, 334, 332, 327/1,
327/2, 77, 61, 88, 87, 86, 92, 102, 93, 94, 95, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 103, 119, 85,
117, 104/3, 104/6, 104/4, 109, 108, 107, 106, 99, 98, 97, 110, 111, 112, 116, 120, 122,
124, 125, 193, 194, 195, 197, 205, 190, 209, 192, 210, 211, 214, 230, 237, 242, 243/1,
250, 252, 251, 253, 254/4, 254/3, 257, 246, 248, 249, 183, 262, 264, 235/2, 235/1, 234,
392, 189, 333, 256, 265 obręb Rybotycze, gmina Fredropol.

1.7. Istniejąca infrastruktura
Na

rozpatrywanym

terenie

zidentyfikowano

następujące

urządzenia

podziemnej

i nadziemnej infrastruktury technicznej:


kanalizacja wraz z przyłączami (budynki dawnych PGR-ów i budynki z nimi
sąsiadujące),



wodociąg wraz z przyłączami (budynki dawnych PGR-ów i

budynki z nimi

sąsiadujące),


zbiorniki

bezodpływowe

na

ścieki

wraz

z

kanalizacją

odprowadzającą

ścieki z budynków,


studnie kopane wraz z przewodami zasilającymi budynki w wodę,



kanalizacji deszczowa (w części drogi powiatowej),
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podziemne kable energetyczne,



napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń
podziemnych, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

1.8. Ukształtowanie terenu
Rzędne terenu kształtują się od 285,00 do 312,00 m. n.p.m..

1.9. Zasilanie w wodę istniejących budynków
Budynki mieszkalne dawnych PGR-ów i budynki z nimi sąsiadujące są zasilane poprzez
sieć wodociągową Ø50mm doprowadzającą wodę ze studni kopanej znajdującej się na
działce nr. 459/17 (wg. ewidencji gruntów). Pozostałe budynki nie są podłączone do sieci
wodociągowej, mieszkańcy korzystają ze studni indywidualnych zlokalizowanych na
własnych posesjach.

1.10. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących budynków
W miejscowości Rybotycze do kanalizacji podłączonych są obecnie budynki dawnych
PGR-ów

oraz

budynki

bezpośrednio

z

nimi

sąsiadujące.

Ścieki

z

budynków

odprowadzane są rurociągami o średnicy Ø160 i Ø200mm z różnych materiałów, tj.:
betonowe, PVC oraz żeliwne do istniejącej oczyszczalni ścieków. Pozostała część
miejscowości korzysta ze zbiorników bezodpływowych – szamb, które po wykonaniu
kanalizacji należy zlikwidować bądź adaptować na studzienki kanalizacji sanitarnej.

1.11. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb projektowanej inwestycji w 2014r. została opracowana dokumentacja
geotechniczna przez firmę „GEOPIOM„ Usługi Geologiczne, ul. Dąbrowskiego 17, 37-500
Jarosław. Wykonane zostały 4 otwory rozpoznawcze ręczną sondą penetracyjną
o głębokości od 0 do 5,5m.ppt. w rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej,
projektowanej oczyszczalni ścieków oraz sieciowej przepompowni ścieków. Wykonane
prace pozwoliły na rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych do głębokości 5,5 m.ppt.
oraz

ustalenie

parametrów

geotechnicznych

gruntów

zalegających

w

podłożu

budowlanym.
Grunty zalegające w podłożu do głębokości wykonywanych wierceń zaliczono do trzech
warstw geotechnicznych tj.:
Warstwa I – składająca się z wilgotnych brązowych glin w stanie plastycznym,
o średnim stopniu plastyczności IL=0,36,
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Warstwa II – składająca się z wilgotnych brązowych zwietrzelin gliniastych piaskowca
w stanie twardoplastycznym, o średnim stopniu plastyczności IL=0,19,
Warstwa III – składająca się ze skały twardej – piaskowiec przewarstwiany łupkiem.
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z całą dokumentacją geotechniczną.
Dokumentacja ta stanowi oddzielne opracowanie (TOM III) i jest integralną częścią
niniejszego opracowania.

1.12. Obiekty podlegające ochronie wartości kulturowych
Według rejestru zabytków prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na listę
zabytków wpisane są następujące obiekty miejscowości Rybotycze tj:
 kościół parafii pw. św. Tomasza, 1868, nr rej.: A-263 z 28.02.2008
dzwonnica pw. św. Tomasza,
 mur ogrodzeniowy wokół parafii pw. św. Tomasza,
 cmentarz rzym.- kat., k. XIX, nr rej.: A-368 z 6.09.1990,
 cmentarz greko - kat., pocz. XX, nr rej.: A-369 z 10.09.1990.
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej. Cała inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na dobra
kultury miejscowości Rybotycze.

1.14 Obszar oddziaływania inwestycji
Planowana inwestycja w trakcie realizacji może stwarzać okresowe negatywne
oddziaływanie na środowisko oraz uciążliwości dla ludzi ze względu na bliską odległość
od zabudowy mieszkaniowej i długotrwały proces budowy, a także lokalne niedogodności
związane z ograniczeniami w ruchu drogowym.
Prace budowlano- montażowe powodować będą m.in.:
・hałas wytwarzany przez maszyny, urządzenia i pojazdy,
・zanieczyszczenie powietrza przez ciężki sprzęt spalinowy,
・zapylenie

na

skutek

emisji wtórnej, przemieszczania

warstw

gruntu

i

prac

rozbiórkowych,
・stosowania środków do konserwacji i uszczelniania ( bitum, farby, itp.)
Planowana inwestycja ma wybitnie proekologiczny charakter i wywołuje pozytywne
oddziaływanie nie tylko w skali Gminy Fredropol. Wynika to z jej charakteru, chroniącego
czystość zasobów wód powierzchniowych, podziemnych, poprzez rozbudowę kanalizacji
ścieków

sanitarnych.

Projektowana

sieć

kanalizacji

sanitarnej

pozwoli

zebrać
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i odprowadzić ścieki wytwarzane w istniejącej i projektowanej zabudowie mieszkaniowej
w zagrodzie jednorodzinnej oraz usługowej w miejscowości Rybotycze.
Realizacja kanalizacji sanitarnej będzie się odbywać przy zachowaniu warunków
wynikających z:
- wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dóbr kultury,
- obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej.
Eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie wiąże się z magazynowaniem i stosowaniem
substancji chemicznych mogących powodować zanieczyszczenie środowiska gruntowowodnego. Prawidłowa eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie wpływa negatywnie na jakość
powietrza. W odczuciu mieszkańców powinna nastąpić znacząca poprawa spowodowana
likwidacją przydomowych zbiorników na ścieki a także nielegalnego odprowadzania
nieczystości

do

rowów,

które

są

źródłem

emisji

odorów

i

zanieczyszczeń

mikrobiologicznych. Uciążliwości zapachowe w trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej
mogą wystąpić ewentualnie podczas usuwania skutków jej awarii.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania kanalizacji na zdrowie ludzi. Planowane
przedsięwzięcie jest samo w sobie inwestycją mającą na celu zapobieganie i
ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
Projektowane rozwiązania techniczne systemu zbierania ścieków mające minimalizujący
wpływ na środowisko to:
- ustalenie przebiegu kanalizacji wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co pozwala na
unikniecie ingerencji w obszary o istotnych walorach środowiskowych,
- zastosowania szczelnych systemów kanalizacyjnych,
-

zastosowanie

poszczególnych

elementów

kanalizacji,

studnie

rewizyjne,

przepompownie, przykanaliki grawitacyjne i ciśnieniowe jako zbiorniki szczelne.
Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska dla systemów kanalizacyjnych nie przewiduje
możliwości utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, dotyczy to wszystkich
obiektów na kanalizacji; sieci, studnie rewizyjne, przepływowe oraz przepompownie
ścieków.

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybotycze ma na celu
ochronę wód gruntowych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniami
pochodzącymi z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, do których w przeważającej
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większości mieszkańcy Rybotycz odprowadzają ścieki z budynków oraz wyeliminowanie
uciążliwości tych zbiorników dla środowiska naturalnego.
Realizacja inwestycji tzn. rozbudowa kanalizacji sanitarnej wiąże się z większą ilością
ścieków dopływającą do oczyszczalni oraz większą ilością osadów ściekowych
powstających w procesie oczyszczania.
Konieczne są zmiany obiektu istniejącej oczyszczalni ścieków ze względu na
niewystarczająco

zaawansowane

rozwiązania

techniczne

oraz

znaczne

zużycie

istniejących obiektów oczyszczalni. Wymagają one modernizacji oraz uzupełnienia
o nowe obiekty funkcjonalne. Obiekty istniejącej oczyszczalni tj. zbiornik Imhoffa z uwagi
na zły stan techniczny nie nadają się do wykorzystania, dlatego planowana jest ich
rozbiórka po uruchomieniu projektowanej oczyszczalni ścieków.

2.1. Trasa kanalizacji sanitarnej
Przy wyborze trasy kanalizacji sanitarnej kierowano się chęcią ograniczenia do minimum
ingerencji w tereny zielone, w szczególności tereny objęte programem Natura 2000 oraz
prowadzeniem sieci w miarę możliwości przez tereny należące do Gminy Fredropol.
Ze względu na zwartą zabudowę mieszkalną miejscowości Rybotycze zdecydowano się
na zaprojektowanie większości głównych ciągów kanalizacji sanitarnej w drogach
gminnych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega częściowo po terenach
będących własnością Skarbu Państwa, Gminy Fredropol, Dróg Powiatowych, Zarządu
Melioracji a częściowo po terenach prywatnych.
Trasa projektowanej kanalizacji prowadzona jest w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji,
natomiast w pozostałej części Rybotycz kanalizacja zaprojektowana została zgodnie
z istniejącym ukształtowaniem terenu.
W miejscu, gdzie nie udało się uzyskać wymaganego spadku dla prawidłowego
przepływu ścieków zaprojektowano przepompownie ścieków, skąd ścieki poprzez
studzienkę rozprężną kierowane będą rurociągami tłocznymi do kanalizacji grawitacyjnej,
a stamtąd na projektowaną oczyszczalnię ścieków. Odbiornikiem ścieków sanitarnych
z budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej jest projektowana oczyszczalnia
ścieków typu BIOCLERE.
Projektowana kanalizacja sanitarna została opracowana zgodnie z:
- warunkami technicznymi
- zakresem określonym przez Inwestora,
- wiedzą techniczną i dostępnymi materiałami budowlanymi,
- obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi normami.
9
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2.1.1. Kanalizacja sanitarna – technologia i zastosowane materiały
2.1.1.1. Kanalizacja grawitacyjna
Długość i średnice projektowanej kanalizacji:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: rury PVC L= 4752,14m i średnica Ø 200mm,
- przyłącza do budynków: rury PVC L= 1658,4m i średnica Ø 160mm,
- przepompownie ścieków - 2szt,
- studnie betonowe: Ø1000mm - 43 szt. w tym kaskadowe 15 szt.
- studnie tworzywowe: Ø400mm – 141 szt. w tym kaskadowe 13 szt.
- studnia betonowa rozprężna SR
- studnia betonowa rozprężno-rozdzielcza SR-R
Projektowaną kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC lite średnicy Ø200mm
SN8 kPa (klasa S) o grubości ścianki 5,9mm łączonych poprzez kielichy z rowkiem,
w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru z dodatkowym
pierścieniem stabilizującym. Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu
się z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia.
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm izolowane lepikiem asfaltowym na
zimno,
- tworzywowe studzienki Ø400mm inspekcyjne i na załamaniach tras oraz na terenach
posesji,
- rur PVC lite średnicy Ø160mm SN8 kPa (klasa S) łączone poprzez kielichy
z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru
z dodatkowym pierścieniem stabilizującym.
Minimalne zagłębienie kanałów powinno być większe niż 1,2m. Głębokości średnio
wahają się w przedziale: od 1,2m do 3,5m z miejscowymi przegłębianiami sięgającymi do
5,0m.
Budynki, z których ścieki odpływają do zbiorników bezodpływowych zostaną przełączone
do zaprojektowanych nowych studzienek kanalizacyjnych (dla każdego budynku osobna
studzienka) a następnie przekierowane zgodnie ze spadkiem do zmodernizowanej
oczyszczalni ścieków. W późniejszym etapie szamba należy zlikwidować.
Budynki podłączone do istniejącej kanalizacji zostaną przepięte do nowoprojektowanej
kanalizacji.
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2.1.1.2. Kanalizacja ciśnieniowa
Projektowaną kanalizację tłoczną o długości L= 329,78 m należy wykonać z rur PE
o średnicy Ø90mm SDR17 zgrzewaną doczołowo. Oznakować taśmą znacznikową koloru
brązowego z wkładką metalową 30cm nad wierzchem rury.
Rurociąg tłoczny odcinek P1 – SR
Rurociągiem o dł. 321,85 mb przetłaczane będą ścieki z pompowni P1 do studzienki
rozprężnej SR. Studnia rozprężna SR betonowa o średnicy Ø1000mm (wg. rys.5.5).
Rurociąg tłoczny odcinek P0 – SR-R
Rurociągiem o dł. 7,92 mb przetłaczane będą ścieki z pompowni P0 do studzienki
rozprężno- rozdzielczej SR-R. Studnia rozprężno-rozdzielcza SR-R betonowa o średnicy
Ø1000mm (wg.rys.5.6) będzie miała za zadanie równomiernie rozdzielać ścieki
dopływające na ciąg oczyszczalni ścieków objęty opracowaniem oraz na przyszłą
rozbudowę oczyszczalni. Odejście na II ciąg należy zaślepić korkiem PVC.
2.1.1.3. Przepompownia ścieków
Przepompownia P1
Przepompownia P1 przetłacza ścieki z kolektora B do dalszej części sieci kanalizacyjnej.
Pompownia sieciowa P1 będzie ogrodzona siatką ażurową, na słupkach stalowych
osadzonych w cokołach betonowych. Słupki stalowe o wysokości 2,0m rozstawione co
3,0m. W ogrodzeniu przewidziana jest brama wjazdowa o szerokości 3,0m wraz z furtką
o wymiarach 1,0m x 2,0m. Do pompowni wykonana zostanie droga dojazdowa
o nawierzchni utwardzonej (tłuczeń). Teren przepompowni ścieków będzie oświetlony
typową latarnią. Zasilenie szafy sterowniczej RZS ze złącza licznikowego ZL1
usytuowanego w ogrodzeniu wykonać kablem ziemnym YKY 5x10mm. Zasilanie
przepompowni ścieków projektuje się z przyłączem elektroenergetycznym ziemnym wg.
projektu PGE (wg. oddzielnego opracowania). Kabel należy układać w ziemi w wykopie
o głębokości 80 cm na 10 cm warstwie piasku, przykryć 10 cm warstwą piasku, następnie
warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm a następnie przykryć folią z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Kabel układać linią falistą z zapasem 1-3% w minimalnej
odległości poziomej od fundamentów budowli 50 cm.


od rurociągu wodociągowego, kanalizacyjnego, cieplnego, gazowego o ciśnieniu
do 0,5 atm. – 50 cm,



od rurociągu gazowego o ciśnieniu 0,5 – 4 atm. – 100 cm

Projektowana trasa kabla n/n spełnia powyższe warunki .
Pozostawić zapas kabla przy złączach po ok. 2,5 m.
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Skrzyżowanie projektowanego kabla z drogami jezdnymi - układać kabel w rurze
osłonowej SRS75 x 66 Arot. Przy skrzyżowaniu kabla z rurociągami podziemnymi kabel
prowadzić w rurze osłonowej DVK 75 Arot, nad rurociągami z zachowaniem wymaganej
odległości
Przepompownia P0
Pompownia P0 wyposażona w kratę koszową w celu separacji zawiesin stałych
i pływających przed urządzeniami oczyszczalni ścieków.

Pompownia tłoczyć będzie

ścieki dopływające z całej sieci kanalizacyjnej do studzienki rozprężno- rozdzielczej
SR-R. Pompownia P0 znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków. Dojazd do pompowni
projektowanymi ciągami komunikacyjnymi na terenie OŚ. Teren przepompowni ścieków
będzie oświetlony typową latarnią. Zasilenie szafy sterowniczej RZS z rozdzielni
elektrycznej RG usytuowanej w budynku technicznym wykonać kablem ziemnym YKY
5x10mm.
Zasilanie przepompowni ścieków z projektowanego

przyłącza elektroenergetycznego

ziemnego oczyszczalni ścieków wg. projektu PGE (wg. oddzielnego opracowania). Kabel
należy układać w ziemi w wykopie o głębokości 80 cm na 10 cm warstwie piasku,
przykryć 10 cm warstwą piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm a
następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kabel układać linią
falistą z zapasem 1-3% w minimalnej odległości poziomej od fundamentów budowli
50 cm.
• od rurociągu wodociągowego, kanalizacyjnego, cieplnego, gazowego o ciśnieniu do
0,5 atm. – 50 cm
• od rurociągu gazowego o ciśnieniu 0,5 – 4 atm. – 100 cm
Projektowana trasa kabla n/n spełnia powyższe warunki .
Pozostawić zapas kabla przy złączach po ok. 2,5 m.
Skrzyżowanie projektowanego kabla z nawierzchniami utwardzonymi - układać kabel
w rurze osłonowej SRS75 x 66 Arot. Przy skrzyżowaniu

kabla z rurociągami

podziemnymi kabel prowadzić w rurze osłonowej DVK 75 Arot, nad rurociągami
z zachowaniem wymaganej odległości.
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2.1.1.4. Rozwiązanie technologiczne przepompowni ścieków
Tabela nr 1 Podstawowe parametry przepompowni P1
PRZEPOMPOWNIA P1 (typ PMS-2x08-80V14H-12x46)
Maksymalny dopływ ścieków
Qs
0,64 [l/s]
Rzędna terenu
Rzędna dna rurociągu
dopływowego
Średnica rurociągu
dopływowego
Kąt rurociągu dopływowego
Rzędna osi rurociągu
tłocznego
Rzędna kolektora tłocznego
Rzędna posadowienia

Rt

290,5 [m]

Rn1

287,28 [m]

D1

200 [mm]

α1

180 [°]

Rrt

288,4 [m]

Rkt
Rp

291,60 [m]
286,10 [m]

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI P1
Hz
4,6 [m]
Dw
1,2 [m]
Wymagane parametry pompy
TYP POMPY: MSV-80-14H
Liczba pomp
2,00 [-]
Wydajność
4,00 [l/s]
Podnoszenie
8,07 [m]
Wydajność nominalna
9,00 [l/s]
Nominalna wysokość podnoszenia
7,00 [m]
Nominalna moc silnika napędowego
1,50 [kW]
Obroty pompy
1410,00 [obr/min]
Dopuszczalna liczba włączeń pompy
15,32 [1/h]
Liczba włączeń pompy w przepompowni
4,42 [1/h]
Rzędna poziomu alarmowego Ra
287,25 [m]
Rzędna górnego poziomu ścieków Rmax
286,85 [m]
Rzędna dolnego poziomu ścieków Rmin
286,65 [m]
Rzędna dna zbiornika Rd
286,25 [m]
Objętość retencyjna czynna Vret
0,23 [m3]
Czas napełniania Tp
5,89 [min]
Wysokość retencyjna F
0,20 [m]
Zapas alarmowy G
0,40 [m]
Wysokość zbiornika
Średnica zbiornika

Rzeczywiste parametry pracy
Ilość pomp
Wydajność całkowita
Wydajność pompy
Rzeczywista wysokość podnoszenia
Całkowita moc pobierana z sieci
Sprawność agregatu
Czas pompowania
Zużycie jednostkowe energii

1 pompa

2 pompy

4,84 [l/s]
4,84 [l/s]
9,52 [m]
1,63 [kW]
0,28 [-]
0,90 [min]
0,0937[kWh/m3]

5,33 [l/s]
2,66 [l/s]
10,42 [m]
2,82 [kW]
0,20 [-]
0,80 [min]
0,1472[kWh/m3]
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Tabela nr 2 Podstawowe parametry przepompowni P0
DANE PRZEPOMPOWNI P0 (PMS-2x0,8-80V14L-15x34)
Maksymalny dopływ ścieków
Qs
1,69 [l/s]
Rzędna terenu
Rzędna dna rurociągu
dopływowego
Średnica rurociągu
dopływowego
Kąt rurociągu dopływowego
Rzędna osi rurociągu
tłocznego
Rzędna kolektora tłocznego
Rzędna posadowienia

Rt

285,15 [m]

Rn1

283,60 [m]

D1

200 [mm]

α1

180 [°]

Rrt

283,85 [m]

Rkt
Rp

284,33 [m]
281,95 [m]

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI P0
Hz
3,4 [m]
Dw
1,5 [m]
Wymagane parametry pompy
TYP POMPY: MSV-80-14L
Liczba pomp
2,00 [-]
Wydajność
4,00 [l/s]
Podnoszenie
1,97 [m]
Wydajność nominalna
6,30 [l/s]
Nominalna wysokość podnoszenia
4,00 [m]
Nominalna moc silnika napędowego
1,10 [kW]
Obroty pompy
1405,00 [obr/min]
Dopuszczalna liczba włączeń pompy
15,73 [1/h]
Liczba włączeń pompy w przepompowni
6,94 [1/h]
Rzędna poziomu alarmowego Ra
283,10 [m]
Rzędna górnego poziomu ścieków Rmax
282,70 [m]
Rzędna dolnego poziomu ścieków Rmin
282,50 [m]
Rzędna dna zbiornika Rd
282,10 [m]
Objętość retencyjna czynna Vret
0,35 [m3]
Czas napełniania Tp
3,49 [min]
Wysokość retencyjna F
0,20 [m]
Zapas alarmowy G
0,40 [m]
Wysokość zbiornika
Średnica zbiornika

Rzeczywiste parametry pracy
Ilość pomp
Wydajność całkowita
Wydajność pompy
Rzeczywista wysokość podnoszenia
Całkowita moc pobierana z sieci
Sprawność agregatu
Czas pompowania
Zużycie jednostkowe energii

1 pompa

2 pompy

8,74 [l/s]
8,74 [l/s]
2,52 [m]
1,20 [kW]
0,18 [-]
0,84 [min]
0,0380[kWh/m3]

14,88 [l/s]
7,44 [l/s]
3,32 [m]
2,42 [kW]
0,20 [-]
0,45 [min]
0,0452[kWh/m3]
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Elementy wyposażenia przepompowni:
- Zbiornik z polimerobetonu (PMB),
- pompy z kolanami sprzęgającymi z żeliwa epoksydowego,
- armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne),
- piony tłoczne ze stali kwasoodpornej,
- prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej,
- złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej,
- konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: właz prostokątny zamykany na kłódkę
zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem + krata bezpieczeństwa z tworzywa,
pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na
dno zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze,
- kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciał stałych ,
- nasada strażacka Ø52,
- łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej.
- układ sterowania typ RZS z rozdzielnicą umieszczoną obok przepompowni.
Przepompownia P0 dodatkowo wyposażona w kratę koszową ręczną.
Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej:
- obudowa z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- sterownik mikroprocesorowy typu SP,
- wyłącznik główny,
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy,
- zabezpieczenie przeciwporażeniowe dla każdej z pomp,
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz ( czujnik zaniku i asymetrii
faz),
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C,
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 ( szeregowo połączone w pompie
wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy),
- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”,
- gniazdo serwisowe 230V,
- gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego,
- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp,
- sterowanie ręczne lub automatyczne,
- sygnalizowana praca pomp,
15
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- akustyczno świetlną sygnalizację awarii,
- oświetlenie wewnętrzne,
- bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową.
Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3
wyznaczającymi:
- poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp),
- poziom MIN (wyłączanie pomp),
- poziom MAX (włączanie pom),
- poziom ALARM ( włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej).
Układ sterowania realizuje następując funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp,
- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym
przesunięciem czasowym ( na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch
pomp),
- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa ( poz. ALARM),
- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa,
- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu
MINIMUM,
- przełączenie pomp po 20 min, ciągłej pracy,
- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej
„suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez
konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy.
SYSTEM MONITORINGU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO SYSTEMU ISTNIEJĄCEGO
W GM. FREDROPOL
2.1.1.5. Kanalizacja w terenie powodziowym
Do montażu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zaprojektowano rury PVC
z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru
z dodatkowym pierścieniem stabilizującym, co zapobiega ich wysuwaniu się z rowka
kielicha w czasie wykonywania połączenia.
Na obszarze zagrożonym powodzią tj. studnie nr R1, R2, A0, A1a, A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A23.3, A23.4, A23.5, A23.6, A23.6a, A23.7, A23.7a, B1, B2, B2.1, B3, B4, B5,
B6, B6.1, B7, B7.1, B8, B9, B17.4, B17.5 zastosowane zostaną studzienki z pokrywami
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szczelnymi, mocowane śrubami o szczelności do 5 m słupa wody na nadciśnienie i 3 m
na podciśnienie. Włazy szczelne zapobiegną przedostaniu się wód powierzchniowych do
kanału. Szczelność w tym przypadku odnosi się do połączenia korpus - pokrywa. Włazy
tego rodzaju występują w klasach szczelności od 0,1 do 2,0 barów. Nieodzowne będzie
w tym przypadku wykonanie szczelnego i trwale zabezpieczonego połączenia pomiędzy
studzienką kanalizacyjną a jej zwieńczeniem (włazem). W tym celu zastosować należy
obowiązujące środki i metody zgodne z tzw. sztuką budowlaną. Dodatkowo na obszarach
zagrożonych powodzią zastosowane zostaną przekładki z gruntu nieprzepuszczalnego
lub geowłókniny na całej wysokości wykopu zapobiegające przepływowi wód gruntowych
wzdłuż wykopu i co za tym idzie wymywania gruntu.

2.1.2. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Projektowana

sieć

kanalizacji

sanitarnej

w

swoim

usytuowaniu

krzyżuje

się

z trasą istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociągowej, kablami telekomunikacyjnymi i kablami energetycznymi. Powyższe
skrzyżowania są bezkolizyjne. Zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejącego
uzbrojenia na czas budowy. Wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem pokazano
na mapach sytuacyjnych oraz profilach podłużnych.
Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz przebieg równoległy do niej
zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami z zastosowaniem odległości
podstawowych oraz stosownych zabezpieczeń (rur ochronnych i osłonowych). Roboty
ziemne w obrębie w/w skrzyżowań wykonać ręcznie.
2.1.2.1. Skrzyżowanie z istniejącym kablem energetycznym
Projektowana

kanalizacja

sanitarna

układana

będzie

pod

istniejącymi

kablami

energetycznymi. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami
elektroenergetycznymi wykonane wykonać należy zgodnie z normami PN/E 05100-1
i N SEP-E-004. W miejscach skrzyżowań na kable należy nałożyć rury ochronne
dwudzielne typu „Arota”. W ten sam sposób zabezpieczyć należy miejsca zbliżeń
projektowanych studzienek kanalizacyjnych do istniejących kabli energetycznych.
Wszystkie prace w pobliżu istniejących kabli energetycznych będą wykonywane ręcznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem przedstawiciela sieci. Przy
zbliżeniach do słupów zachować należy odległość min. 1,0m.
Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla.
Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10 cm pod i nad rurą
ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku należy umieścić folię
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ostrzegawczą. Przed zasypaniem należy zgłosić odbiór kolizji do PE Przemyśl celem
dokonania odbioru technicznego.
2.1.2.2. Skrzyżowanie z istniejącym wodociągiem
Projektowana kanalizacja sanitarna układana będzie pod istniejącym wodociągiem.
W przypadku głębokich wykopów wodociąg należy zabezpieczyć przez podwieszenie go
na belkach. W celu dokładnego zlokalizowania wodociągu należy wykonać przekopy
kontrolne.
2.1.2.3. Skrzyżowanie z istniejącym kablem telekomunikacyjnym
Projektowana

kanalizacja

sanitarna

układana

będzie

pod

istniejącymi

kablami

teletechnicznymi. Wszystkie prace w pobliżu istniejących kabli teletechnicznych będą
wykonywane

ręcznie

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

pod

nadzorem

przedstawiciela Orange S.A. W miejscach skrzyżowań kable zabezpieczyć rurą ochronną
dwudzielną typu „Arot”
Odbiór kolizji powinien być zakończony „protokołem odbioru”.
2.1.2.4. Skrzyżowanie z istniejącą kanalizacją sanitarną
W istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybotycze musi być zachowana
płynność i drożność do momentu oddania do użytkowania oczyszczalni ścieków
i nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie skrzyżowania obu sieci
zaprojektowano bezkolizyjnie.
2.1.2.5. Skrzyżowanie z istniejącą kanalizacją deszczową
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej krzyżuje się z kanalizacją deszczową na odcinku
projektowanego

przewiertu

pod

drogą

powiatową.

Skrzyżowanie

obu

sieci

nr

318/1

zaprojektowano bezkolizyjnie.

2.1.3. Przejścia pod przeszkodami
2.1.3.1. Przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogami
a) drogi powiatowe
Droga

powiatowa

nr

2078R

Bircza-Huwniki-Granica

Państwa

(dz.

i 319) o nawierzchni utwardzonej asfaltowej będzie przekroczona projektowaną
kanalizacją sanitarną w 5 miejscach oznaczone na mapie jako: Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5
(rys.4.1-4.10). Przekroczenia zostaną wykonane metodą przewiertu w rurach ochronnych
stalowych o średnicy Ø323,9 zgodnie z profilami skrzyżowania kanalizacji sanitarnej
z drogą. Kilometraż przekroczeń drogi powiatowej:
Pd1 – km 17+783, Pd2 – km 17+606, Pd3 – km 17+479,
(dz. o nr ew. 318/1),

Pd4 – km 17+236

Pd5 – km 16+795 (dz. o nr ew. 319). Na podstawie pisma
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znak: ZDP.VI.424-219/2013 przejścia pod drogami należy wykonać z poza pasa
drogowego.
b) drogi gminne
Przekroczenia gminnych dróg o nawierzchniach asfaltowych, żwirowych i gruntowych
projektowaną kanalizacją sanitarną będą wykonane metodą przewiertu lub rozkopu
połówkowego w rurach ochronnych stalowych Ø323,9 dla kanału Ø200mm i Ø244,5 dla
kanału Ø 160mm wg. Projektu Zagospodarowania Terenu oraz profili podłużnych.
Pod drogami wymagany stopień zagęszczenia wynosi:
- poza pasem jezdnym Is=0,95
- w pasie jezdnym do głębokości 1,2 – Is=1,0
- w pasie jezdnym poniżej głębokości 1,2m – Is=0,97
2.1.3.2. Przejścia kanalizacji ciśnieniowej pod potokiem
Projektuje się wykonanie przekroczenia rurociągiem tłocznym PE Ø90 kanalizacji
sanitarnej

potoku

o

numerze

181

(wg.

ewidencji

gruntów)

w

km

0+110

w miejscowości Rybotycze, oznaczone na mapie jako PR-5 (rysunek 3.9 i 3.10).
Odległość od dna do szczytu rury osłonowej wynosi 1,5m. Zastosowana zostanie metoda
bezwykopowa (przewiert sterowany), która umożliwi przekroczenie cieku bez naruszenia
jego dna i skarp. Rura przewodowa zostanie umieszczona w rurze ochronnej PE Ø160
SDR 11, która ochroni sieć kanalizacyjną przed uszkodzeniami np. w przypadku
konserwacji lub remontu cieku wodnego, a także w przypadku awarii ochroni wody cieku
przed zanieczyszczeniem i ułatwia naprawę sieci kanalizacyjnej. Miejsce przekroczenia
zostanie trwale oznakowane słupkami betonowymi.
2.1.3.3. Przejście kanalizacji sanitarnej pod rowami i rowem melioracyjnym
W związku z prowadzeniem kanalizacji sanitarnej zachodzi potrzeba przekroczenia
rowów o nr 61, 333 wg. ewidencji gruntów i rowu melioracyjnego o nr 458, wg. ewidencji
gruntów. Przekroczenia te zostały oznaczone na mapie jako PR-1, PR-2, PR-3 i PR-4,
PR-6. Rurociąg kanalizacji sanitarnej zostanie przeprowadzony pod w/w rowami i rowem
melioracyjnym metodą bezwykopową – przewiert poziomy w rurach ochronnych
PE Ø315, co zostało pokazane na profilach podłużnych (rys: 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.12).
Miejsca przekroczeń zostanie trwale oznakowane słupkami betonowymi.
Uwaga!
Prowadząc kanalizację sanitarną przez omawiany teren należy zachować szczególną
ostrożność, aby nie uszkodzić sieci drenarskiej znajdującej się na omawianym terenie.
W przypadku przerwania sączków drenarskich wykonawca robót będzie zmuszony do
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przełożenia(naprawienia) ciągu drenarskiego w taki sposób, aby gwarantował on jego
dalsze działanie.
Przejścia pod innymi ciekami „bez nazw” wykonać w rurach ochronnych dla Ø200mm –
PEØ315 a dla Ø160mm – PEØ250.
Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić zarządcę cieków/rowów a po wykonaniu
robót uzyskać protokół odbioru.
2.1.3.4 Przejście przyłącza wodociągowego pod rowami
W związku z prowadzeniem przyłącza wodociągowego zachodzi potrzeba przekroczenia
rowu melioracyjnego o nr 458, wg. ewidencji gruntów. Przyłącze wodociągowe zostanie
przeprowadzone pod rowem melioracyjnym równolegle do projektowanej kanalizacji
sanitarnej oznaczonej jako PR-1 i PR-2. W miejscu przekroczeń rowu projektuje się rurę
osłonową Ø90mm.
Miejsce przekroczenia zostanie trwale oznakowane słupkami betonowymi.

2.2 Przyłączenie do sieci wodociągowej
Przyłącze do budynku zostało zaprojektowane z istniejącego wodociągu Ø50 mm
zasilającego budynki dawnych PGR-ów. Przyłącze zaprojektowano z rur PE Ø40mm
o długości 329m. Projektuje się włączenie przyłącza wodociągowego za pomocą trójnika
50/40 wraz z zasuwą odcinającą na działce 457/2 (wg. ewidencji gruntów).
Przyłącze należy wykonać z rur PE 100 SDR 13,6 PN 10 Ø40x0,3 mm. Zastosowane rury
muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
Zaprojektowane

głębokości

i

spadki

rurociągów

dostosowano

do

istniejącego

ukształtowania terenu, głębokości posadowienia istniejących urządzeń podziemnych oraz
głębokości wodociągu w punktach włączenia. Głębokość posadowienia rurociągu wynosi
średnio1,50m i należy ją bezwzględnie przestrzegać ze względu na granice przemarzania
gruntu. Szczegóły dotyczące trasy przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego
zostały przedstawione na załączonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjnowysokościowym w skali 1:1000, profilu podłużnym przyłącza i innych rysunkach
szczegółowych. Przyłącze wodociągowe po ułożeniu, w stanie odkrytym należy zgłosić do
inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru
technicznego.

2.3 Roboty ziemne
Roboty liniowe projektuje się uwzględniając przyjęte rozwiązania systemu kanalizacji oraz
warunki sytuacyjno-wysokościowe.
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2.3.1 Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:
 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy,
 wytyczyć geodezyjnie punkty węzłowe (studzienki, punkty połączeń itd.),
 wykonać inwentaryzację fotograficzną istniejącego stanu na trasie przebiegu
kanalizacji,
 wykonać przekopy kontrolne na skrzyżowaniach projektowanego kanału z innym
uzbrojeniem, w miejscach „niepewnych”, gdzie istnieje niebezpieczeństwo kolizji
(miejsca przekopów ustalić z autorem projektu). Przed rozpoczęciem tychże robót
należy bezwzględnie wezwać na budowę użytkowników uzbrojenia, celem nadzoru
i uczestnictwa w trakcie wykonywania odkrywki,
 wszystkie roboty wykonywane w pobliżu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego
i

nadziemnego

Przed

należy

rozpoczęciem

tych

wykonywać
prac

pod

należy

zlecić

nadzorem
nadzór.

ich

użytkowników.

Szczegóły

dotyczące

wykonywania robót i warunki techniczne zawarte są w pismach uzgadniających lub
w protokole ZUDP Nr G.VI.6630.220.2015.
Zwraca się uwagę, że głębokości posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze
orientacyjnie i należy się liczyć z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od
podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach.
 zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego w trakcie prowadzenia
prac,
 prace ziemne w pobliżu rzeki oraz cieków wodnych prowadzone będą poza okresem
masowej migracji płazów ( poza okresem 1 kwietnia do 30 czerwca, i od 1 września do
15 października).
 prace budowlane będące źródłem nadmiernego hałasu, będą prowadzone wyłącznie
w porze dziennej od godziny 6

00

do 2200. Unikać się będzie równoczesnej pracy

urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu.
2.3.2 Wykopy
Projektowane

wykopy

otwarte

wykonać

zgodnie

z

projektem

oraz

warunkami

technicznymi wg normy PN-EN 1610, PN-B-10736 oraz PN-B-06050.
W większości przypadków projektowane wykopy są wykopami wąsko przestrzennymi.
W terenie niezabudowanym roboty będą wykonywane mechanicznie. Na terenach
zabudowanych (okolice budynków, ogrodzeń, ogrodów przydomowych oraz w rejonie
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem) roboty ziemne będą wykonywane wyłącznie
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sposobem ręcznym.
Dno wykopu pod rurociągi powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.
2.3.3 Zabezpieczenie wykopów
Wykopy należy zabezpieczyć tak, aby spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) oraz PN-B-10736. Wykopy
liniowe należy zabezpieczyć obudowami pełnymi. Wykopy do głębokości 1,0m można
wykonywać jako wąsko przestrzenne nieobudowane w gruntach spoistych pod
warunkiem niewystępowania wody gruntowej i gdy teren nie jest obciążony nasypem przy
krawędziach wykopu o pasie szerokości równej co najmniej głębokości wykopu.
2.3.4 Odwodnienie wykopów na czas budowy
W przypadku stwierdzenia występowania wód gruntowych powyżej dna wykopu należy
wykonać jego odwodnienie na czas robót montażowych. W tym celu należy w dnie
wykopu, w najniższym punkcie wykonać tymczasową studzienkę odwadniającą z kręgu
betonowego o głębokości ok. 0,6m wyposażoną w pompę szlamową i w miarę potrzeb
wykonywać wzdłuż wykopu dren żwirowy do studzienki. W przypadku zwiększonego
napływu wody gruntowej stosować igłofiltry lub studnie depresyjne. Wykopy zabezpieczyć
przed napływem wód opadowych.
2.3.5 Przewierty
Zaprojektowane zostało przejście metodą bezwykopową – przewiert pod drogą
powiatową, potokiem, rowami, rowami melioracyjnymi i w miejscach, gdzie wykonanie
wykopu otwartego nie było możliwe z uwagi na brak zgody właścicieli posesji (dz. nr 87,
272/23, 272/24). Miejsca przewiertu zostały pokazane na profilach oraz projekcie
zagospodarowania terenu.
2.3.6 Roboty montażowe
Montaż rurociągów i studzienek zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami
producentów rur. Wokół studzienek należy wykonać obsypkę piaskową o szerokości
minimum 50 cm i zagęszczać ją kolejnymi warstwami grubości 30cm do Is 0,97.
Rurociągi

będą

układane

na

głębokości

wg.

profili

podłużnych.

Rury

i studzienki układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. W przypadku wystąpienia
w podłożu gruntów piaszczystych ziarnistych oraz sypkich niespoistych ( grupy1, 2 i 3
wg PN-ENV 1046:2007) nie zawierających kamieni podsypka nie jest wymagana.
W

przypadku

wystąpienia

w

poziomie

posadowienia

słabego

gruntu
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o dużej miąższości należy dokonać wymiany gruntu na głębokość min 0,35m. W takim
przypadku należy wykonać ławę żwirową o grubości 0,2m o uziarnieniu 32-63mm a na
niej podsypkę grubości min 0,15m o uziarnieniu do 16mm.
Wykonać zagłębienia pod kielichy. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem
opasania 90°. Przewód układać na podłożu tak, aby zapewnić jego oparcie na całej
długości. Po zamontowaniu i ułożeniu rur, należy je podbić piaskiem w pachwinach
dolnych ubijakami drewnianymi. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach
rury zagęszczając warstwami o grubości nie większej niż 0,15m, zwracając uwagę na jej
staranne zagęszczanie w strefie podparcia rury. Zasypkę wstępną do wysokości 0,3m
ponad górną krawędź rury należy wykonać z materiału o parametrach takich jak dla
podsypki. Zasypkę wstępną i główną wykonać gruntem rodzimym stosując dla zasypki
wstępnej grunty ziarniste a do zasypki głównej również grunty spoiste.
W miejscach przejść przez drogi stosować tylko grunty ziarniste. W razie braku
uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia należy przewidzieć wymianę
gruntu.
Pod drogami wymagany stopień zagęszczenia wynosi:
- poza pasem jezdnym Is=0,95
- w pasie jezdnym do głębokości 1,2 – Is=1,0
- w pasie jezdnym poniżej głębokości 1,2m – Is=0,97.
Poza tymi terenami wymagany stopień zagęszczania wynosi Is=0,85. Szczególnie
starannie należy zagęścić grunt wokół studzienek.
Kanalizacja grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC typu „S” o zwiększonej
wytrzymałości o średnicy Ø200mm i Ø160mm łączonych za pomocą kielichów.
Rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy Ø90x5,4mm
łączonych metodą zgrzewania doczołowego zgrzewarkami automatycznymi. Zmiany
kierunków wykonać przez wygięcie rurociągu. Na załamaniach i rozgałęzieniach trasy
stosować należy bloki oporowe według BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.
Minimalny promień gięcia dostosować do wymagań producenta rur w zależności od
średnicy przewodu i temperatury otoczenia. Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do
wykonania próby szczelności. Górną część zasypki wykopu wykonać warstwami gruntem
rodzimym z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym i równoczesną rozbiórką rozparć
i odeskowań wykopów.
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2.3.7 Odbiór robót zanikających
Roboty montażowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony Inspektora
Nadzoru. W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe tzw. roboty nie
dające się sprawdzić po całkowitym zakończeniu budowy. Odbiory te obejmują:
- sprawdzenie wykonania podłoża,
- sprawdzenie faz układania rurociągów ( spadki, rzędne posadowienia, trasa),
- sprawdzenie połączenia rur.
Odbiór końcowy obejmuje całokształt robót na określonym odcinku. Do odbioru
końcowego Wykonawca winien przygotowywać kompletną dokumentację budowy tzn.
- inwentaryzację geodezyjną,
- protokół robót zanikających,
- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w czasie
prowadzenia robót, naniesionymi na planie sytuacyjnym.
2.3.8 Próba szczelności kanalizacji
Po wykonaniu odcinka między studzienkami należy poddać go próbie szczelności na
eksfiltrację i infiltrację. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabilizacji zamyka się
w studzienkach i z dolnego końca napełnia wodą, dbając o dobre odpowietrzenie.
Proponowana długość badanego odcinka – do 200m. Wówczas czas trwania próby
0,5godz. Całość prób wykonać zgodnie z PN-92/B-10735 ”Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcją producenta rur.
Badany odcinek uważa się za szczelny jeżeli nie stwierdzi się ubytku wody.
2.3.9 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie dróg należy odtworzyć do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy.
Rozebranie nawierzchni:
- tereny zielone – zdjąć warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania. Zdjęty humus
na czas wykonywania robót składować w miejscu, gdzie nie będzie narażony na
zanieczyszczenia i możliwość najeżdżania na niego pojazdami,
- droga gruntowa utwardzona – zdjąć kolejne warstwy na szerokości i na długości
prowadzonych robót,
- drogi gminne asfaltowe - zdjąć warstwę asfaltu i kolejne warstwy podbudowy drogi na
szerokość wykopu i na długości prowadzonych robót,
- droga powiatowa – wykonać przewiert w 5 –ciu miejscach bez naruszenia nawierzchni
asfaltowej.
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Odtworzenie nawierzchni:
- tereny zielone – przywrócić do stanu pierwotnego,
- droga gruntowa utwardzona – gminna – należy odbudować drogę przywracając ja do
stanu pierwotnego.
- droga asfaltowa – gminna odbudowę grogi należy wykonać:
 wykopy uzupełnić materiałem zagęszczonym do wartości Is = 0.97,
 warstwy konstrukcyjne drogi odbudować z 1m poszerzeniem po obu stronach
wykopu licząc od ich skrajni,
 warstwę bitumiczną odbudować na min 5m długości drogi.
2.3.10 Warunki prowadzenia prac w pasie drogi drogowym
Drogi gminne
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany:
- odtworzyć i uporządkować teren i przekazać do odbioru końcowego Gminie Fredropol,
- zapewnić dojścia i dojazdy do działek na czas prowadzenia robót.
Droga powiatowa (nr 2078 R Bircza-Huwniki-Granica Państwa)
Zgodnie z pismem nr ZDP.VI.424-219/2013 z dnia 19.08.2013r. dotyczącym warunków
technicznych wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu oraz Decyzją
nr ZDP.VI.424D-179/2015 z dnia 27.07.2015r.:
- kanalizację sanitarną w pasie drogowym w czasie realizacji należy prowadzić ze
szczególną starannością dla zabezpieczenia stanu istniejącego,
- skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z drogą powiatową wykonać metodą przewiertu,
- na całej szerokości pasa drogowego drogi powiatowej rurociąg prowadzić w rurze
osłonowej,
- komory przewiertowe zlokalizować poza pasem drogowym,
- rurociąg kanalizacji sanitarnej prowadzić na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m.
- w trybie art.40 ust.1, ust.2 pkt 1 i 2 przed przystąpieniem do robót związanych z
umieszczeniem kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2078R Bircza-HuwnikiGranica Państwa Inwestor wystąpi do zarządcy drogi osobnym wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i na ustalenie za powyższe opłaty
oraz o wydanie decyzji ustalającej opłatę za każdy rok umieszczenia w pasie drogowym
urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Utrzymywanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym należy do ich
posiadaczy.
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2.3.11 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Całość prac należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz Specyfikacją
Techniczną. Odbiory częściowe i odbiór końcowy winny odbywać się komisyjnie przy
udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela Inwestora.
Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek
i terminem ich usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed
zasypaniem. Wyłączane z eksploatacji kanały zaznaczyć jako nieczynne. Końcowego
odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji. Końcowy odbiór powinien obejmować
sprawdzenie protokołów z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.4 Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz z:
- warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Fredropol,
- instrukcja montażową dla rur z PVC wydaną przez producenta rur i studzienek,
- uwagami zawartymi w protokole ZUD nr G.VI.6630.220.2015 z dnia 09.07.2015r.
- uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
Podczas prac należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż,
Do budowy sieci kanalizacyjnych należy stosować materiały posiadające odpowiednie
atesty. Na trasie sieci kanalizacyjnej nie nasadzać drzew ani krzewów,
Rzędne włazów do studzienek kanalizacyjnych dostosować do rzędnych niwelety drogi a
w terenach zielonych wynieść 8-10cm ponad teren.
Po wykonaniu prac instalacyjno-montażowych należy wykonać pomiary geodezyjnopowykonawcze.
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II. OBLICZENIA
Ilość ścieków bytowo-gospodarczych z terenu objętego opracowaniem

Lp Źródło ścieków

1.
2.
3.
4.
5.

mieszkańcy
(zameldowani)
szkoła i przedszkole
(uczniowie i kadra
łącznie)
turyści* [~10%]
perspektywa/rezerwa
[~5%]
RAZEM

ład.
ładunek
ilość osób jednocałk.
/miejsce
stk..
RLM
qj
RLM/
[l/os
[-]
os (m-c)
[-]
xd]

Qśrd

Nd

Qmaxd

Nh

Qmaxh

[m3/d]

[-]

[m3/d]

[-]

[m3/h]

379

1

379 120 45,48

43

0,15

6,45

25

1,08

45

1,15

12,9 150

1,69

22

1

1,1

50,0

2,2 4,586

1,15

1,24

3 0,155

1,5 10,13

2,5 1,055

22 120 2,64 1,15 3,04
2,2 0,278
420,4 121 50,88 1,266 64,41 2,262 6,07

Ilość ścieków dopływająca do pompowni ze zlewni B:
Pompownia P1
Qśrd=166 osób x 120 l/osoba x dobę = 19920 l/d = 19,92 m3/d
Qmaxd = 19,92 m3/d x 1,266 = 24,44 m3/d
Qmaxh = 24,44 m3/d x 2,262/24 = 2,30 m3/h = 0,64 l/s
Ilość ścieków dopływająca do pompowni ze zlewni A:
Pompownia P0
Qśrd= 420,4 osób x 120 l/osoba x dobę = 50880 l/d = 50,88 m3/d
Qmaxd = 50,88 m3/d x 1,266 = 64,41 m3/d
Qmaxh = 64,41 m3/d x 2,262/24 = 6,07 m3/h = 1,69 l/s
Opracował
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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tel: (0-22) 837 12 70
fax. (0-22) 836 89 50

http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia ścieków METALCHEM typ PMS-2x08-80V14L-15x34
PROJEKT: Rybotycze P0.tbz

Dane przepompowni
Maksymalny dopływ ścieków
Rzędna terenu

Wymagane parametry pompy
Qs
Rt

1,69 [l/s]
285,15 [ m ]

Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn1
Średnica rurociągu dopływowego
D1
Kąt rurociągu dopływowego
α 1

283,60 [ m ]
200,00 [ mm ]
180 [ ° ]

Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn2
Średnica rurociągu dopływowego
D2
Kąt rurociągu dopływowego
α 2

brak [ m ]
brak [ mm ]
brak [ ° ]

Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn3
Średnica rurociągu dopływowego
D3
Kąt rurociągu dopływowego
α 3

brak [ m ]
brak [ mm ]
brak [ ° ]

Rzędna osi rurociągu tłocznego
Rzędna kolektora tłocznego
Ciśnienie w kolektorze tłocznym
Rzędna posadowienia

Rrt
Rkt
pkt
Rp

283,85 [ m ]
284,33 [ m ]
0,00 [ MPa ]
281,95 [ m ]

Zbiornik
Wysokość zbiornika
Średnica zbiornika

Hz
Dw

3,40 [ m ]
1,50 [ m ]

Rzeczywiste parametry pracy

1 pompa

Wydajność całkowita przepompowni
Wydajność pompy
Rzeczywista wysokość podnoszenie
Całkowita moc pobierana z sieci
Sprawność agregatu
Czas pompowania

Lp.

Nazwa elementu

2,00 [ - ]
4,00 [l/s]
1,97 [m]

Typ pompy:

MSV-80-14L

Wydajność nominalna
Nominalna wysokość podnoszenia
Nominalna moc silnika napędowego
Obroty pompy
Dopuszczalna liczba włączeń pompy
Liczba włączeń pompy w przepompowni
Rzędna poziomu alarmowego
Ra
Rzędna górnego poziomu ścieków Rmax
Rzędna dolnego poziomu ścieków Rmin
Rzędna dna zbiornika
Rd
Objętość retencyjna czynna
Vret
Czas napełniania
Tp
Wysokość retencyjna
F
Zapas alarmowy
G

6,30 [l/s]
4,00 [m]
1,10 [kW]
1405,00 [obr/min]
15,73 [ 1/h ]
6,94 [ 1/h ]
283,10
282,70
282,50
282,10
0,35
3,49
0,20
0,40

2 pompy

8,74
8,74
2,52
1,20
0,18
0,84

ZuŜycie jednostkowe energii
Koszt jednostkowy

Elementy układu tłocznego

Liczba pomp
Wydajność
Podnoszenie

0,0380
0,0114

14,88
7,44
3,32
2,42
0,20
0,45

[l/s]
[l/s]
[m]
[kW]
[-]
[min]

0,0452 [kWh/m3]
0,0136 [PLN/m3]

8,74 [l/s]

Wydajność obliczeniowa Q=

Pracuje 1 pompa

Ilość

Średnica wew.[mm]

Opór [m]

V przepł. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl

1

80,00

0,23

1,74

1

10

79,2

0,46

1,77

Rura PE 90x5,4

Wydajność obliczeniowa Q=
Lp.

Nazwa elementu

Pion Pion tlocz 80 kompl
1
Rura PE 90x5,4

14,88 [l/s]

Pracują 2 pompy

Ilość

Średnica wew.[mm]

Opór [m]

V przepł. [m/s]

2
10

80,00
79,2

0,17
1,32

1,48
3,02

[m]
[m]
[m]
[m]
[ m3 ]
[ min ]
[m]
[m]

ul. Studzienna 7a
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ZADANIE: Przepompownia ścieków METALCHEM typ PMS-2x08-80V14L-15x34
PROJEKT:Rybotycze P0.tbz

M ET A L C H EM

285,35

285,15

0,20

284,33
Rura PE 90x5,4/L=10

brak

283,85

brak
brak
brak

10

brak
brak

3,40

200,0

1,90

283,60
MSV-80-14L
0,40

N=2

0,20
1,65
282,10
0,40

281,95

1,50

M E TA LC H E M

180°
160°

M E T A L C H E M -W A R S Z A W A
S P Ó Ł K A

A K C Y J N A

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

tel: (0-22) 837 12 70
fax. (0-22) 836 89 50

http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia ścieków METALCHEM typ PMS-2x08-80V14L-15x34
PROJEKT:Rybotycze P0.tbz

H [m]
8,0
7,2
6,4
5,6
4,8
4,0
3,2
2,4
1,6
0,8
0,0

4

8

12

16

20

24
[l/s]

ul. Studzienna 7a
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ZADANIE: Przepompownia ścieków METALCHEM typ PMS-2x08-80V14H-12x46
PROJEKT: Rybotycze P1.tbz

Dane przepompowni
Maksymalny dopływ ścieków
Rzędna terenu

Wymagane parametry pompy
Qs
Rt

0,64 [l/s]
290,50 [ m ]

Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn1
Średnica rurociągu dopływowego
D1
Kąt rurociągu dopływowego
α 1

287,28 [ m ]
200,00 [ mm ]
180 [ ° ]

Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn2
Średnica rurociągu dopływowego
D2
Kąt rurociągu dopływowego
α 2

brak [ m ]
brak [ mm ]
brak [ ° ]

Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn3
Średnica rurociągu dopływowego
D3
Kąt rurociągu dopływowego
α 3

brak [ m ]
brak [ mm ]
brak [ ° ]

Rzędna osi rurociągu tłocznego
Rzędna kolektora tłocznego
Ciśnienie w kolektorze tłocznym
Rzędna posadowienia

Rrt
Rkt
pkt
Rp

288,40 [ m ]
291,60 [ m ]
0,00 [ MPa ]
286,10 [ m ]

Zbiornik
Wysokość zbiornika
Średnica zbiornika

Hz
Dw

4,60 [ m ]
1,20 [ m ]

Rzeczywiste parametry pracy

1 pompa

Wydajność całkowita przepompowni
Wydajność pompy
Rzeczywista wysokość podnoszenie
Całkowita moc pobierana z sieci
Sprawność agregatu
Czas pompowania

Lp.

MSV-80-14H

Wydajność nominalna
Nominalna wysokość podnoszenia
Nominalna moc silnika napędowego
Obroty pompy
Dopuszczalna liczba włączeń pompy
Liczba włączeń pompy w przepompowni
Rzędna poziomu alarmowego
Ra
Rzędna górnego poziomu ścieków Rmax
Rzędna dolnego poziomu ścieków Rmin
Rzędna dna zbiornika
Rd
Objętość retencyjna czynna
Vret
Czas napełniania
Tp
Wysokość retencyjna
F
Zapas alarmowy
G

9,00 [l/s]
7,00 [m]
1,50 [kW]
1410,00 [obr/min]
15,32 [ 1/h ]
4,42 [ 1/h ]
287,25
286,85
286,65
286,25
0,23
5,89
0,20
0,40

2 pompy

0,0937
0,0281

5,33
2,66
10,42
2,82
0,20
0,80

[l/s]
[l/s]
[m]
[kW]
[-]
[min]

0,1472 [kWh/m3]
0,0441 [PLN/m3]

Wydajność obliczeniowa Q=

4,84 [l/s]

Pracuje 1 pompa

Ilość

Średnica wew.[mm]

Opór [m]

V przepł. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl

1

80,00

0,07

0,96

1

322

79,2

4,50

0,98

Wydajność obliczeniowa Q=

5,33 [l/s]

Lp.

Nazwa elementu

2,00 [ - ]
4,00 [l/s]
8,07 [m]

Typ pompy:

4,84
4,84
9,52
1,63
0,28
0,90

ZuŜycie jednostkowe energii
Koszt jednostkowy

Elementy układu tłocznego

Liczba pomp
Wydajność
Podnoszenie

Rura PE 90x5,4

Nazwa elementu

Pion Pion tlocz 80 kompl
1
Rura PE 90x5,4

Pracują 2 pompy

Ilość

Średnica wew.[mm]

Opór [m]

V przepł. [m/s]

2
322

80,00
79,2

0,02
5,45

0,53
1,08

[m]
[m]
[m]
[m]
[ m3 ]
[ min ]
[m]
[m]
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ZADANIE: Przepompownia ścieków METALCHEM typ PMS-2x08-80V14H-12x46
PROJEKT:Rybotycze P1.tbz

M ET A L C H EM

290,70

290,50

0,20

291,60
Rura PE 90x5,4/L=322

brak

288,40

brak
brak
brak

322

brak
brak

4,60

200,0

2,30

287,28
MSV-80-14H
0,40

N=2

0,20
1,18
286,25
0,40

286,10

1,20

M E TA LC H E M

180°
160°

M E T A L C H E M -W A R S Z A W A
S P Ó Ł K A

A K C Y J N A

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

tel: (0-22) 837 12 70
fax. (0-22) 836 89 50

http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia ścieków METALCHEM typ PMS-2x08-80V14H-12x46
PROJEKT:Rybotycze P1.tbz

H [m]
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

4

8

12

16

20

24

28
[l/s]

