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1.

WST P

1.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieciowej i przydomowych

przepompowni cieków. Niniejsze opracowanie stanowi zeszyt 2 zadania inwestycyjnego
pod nazw : „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – t ocznej wraz z przy czami
wzd

ulicy Strupiechowskiej w miejscowo ci Goszczyn, gmina Goszczyn”.

Opracowania sk ada si

z projektu zagospodarowania terenu wraz z cz

ci

architektoniczno budowlan w formie opisowej i graficznej.
1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania dokumentacji stanowi:

-

umowa z Inwestorem,

-

opinia nr 731/11 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez
ZUDP Powiatu Grójeckiego,

-

decyzja nr GT.6733.1.2011 Wójta Gminy Goszczyn o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,

-

warunki techniczne przy czenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Urz d
Gminy Goszczyn, warunki nr GK.7021.3.7.2011,

-

opinia nr O .6220.1.2011 Wójta Gminy Goszczyn o umorzeniu post powania w
sprawie wydania decyzji o

rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj

przedsi wzi cia,
-

decyzja Dyrektora Powiatowego Zarz du Dróg w Grójcu w sprawie wydania
zezwolenia na umieszczenie urz dzenia infrastruktury technicznej,

decyzja

Nr P.Z.D.2-544/325/-2011,
-

aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:1000,

-

warunki przy czenia do sieci niskiego napi cia,

-

obowi zuj ce normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

1.3.

STAN PRAWNY
Sieciow

przepompownie

cieków zaprojektowano w pasie drogi gminnej o numerze

ewidencyjnym dzia ki - 1109 stanowi cej w asno
2.

Inwestora;

ROZWI ZANIA PROJEKTOWE

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobów i urz dze wymienione w niniejszym opracowaniu
nazwami handlowymi. Dopuszcza si zastosowanie wyrobów producentów innych
ni podanych w dalszej cz

ci opracowania pod warunkiem spe niania stawianych im

wymaga odno nie parametrów technicznych i zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
2

2.1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Zbiornik pompowni zlokalizowano w pasie jezdni ulicy Strupiechowskiej w

Goszczynie. Zwie czenie studni stanowi
osadzony na pier cieniu odci

b dzie w az

aj cym. Szafk

eliwny szczelny klasy D400

sterownicz

oraz rur

wywiewn

nale y

zlokalizowa poza jezdni , w pasie zieleni, w okolicy s upa energetycznego.
Na kana ach grawitacyjnych doprowadzaj cych

cieki do sieciowej przepompowni

cieków nale y zamontowa zasuwy no owe eliwne w najbli szych studniach rewizyjnych
tj. P2 i P1.1. Zasuwy nale y zamontowa zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w projekcie
architektoniczno-budowlanym.
3.

SIECIOWE PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW

3.1.

BILANS CIEKÓW DOP YWAJ CYCH DO PRZEPOMPOWNI

Sie

kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Goszczyn przy ul. Strupiechowskiej

zwymiarowana dla nast puj cych za

zosta a

:

Do celów obliczeniowych przyj to za

enie i

95% wody pobranej z sieci

wodoci gowej zostanie odprowadzona jako cieki sanitarne. Przy obliczaniu bilansu cieków
uwzgl dniono dop yw wód infiltracyjnych na poziomie 5% ca kowitej ilo ci powstaj cych
cieków. Bilans powstaj cych

cieków obliczono przyjmuj c nast puj ce za

enia

obliczeniowe:
-

Ilo

mieszka ców przypadaj ca na jedno gospodarstwo domowe - 4 osoby.

-

Przeci tne normy zu ycia wody dla poszczególnych grup odbiorców oraz
wspó czynniki nierównomierno ci:
-

w gospodarstwach domowych:
-

-

wspó czynnik nierównomierno ci dobowej
-

-

domy jednorodzinne - 120 l/d/M

cele bytowe mieszka ców: Nd=1.2

wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej
-

cele bytowe mieszka ców: Ng=2.0

Tabela 1. Zestawienie ilo ci powstaj cych cieków

Lp

1.

Wyszczególnienie

Ilo
bud.

Liczba
ytk.

[szt.]

[na
jednostk ]
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4

czna
ilo
ytk.

qj

Qdsr

Nd

Qdmax

Ng

Qgmax

Qgmax

[szt.]

[l/d]

[m /d]

3

[-]

[m /d]

3

[-]

[m /g]

3

[l/s]

68

120

8,16

1,2

9,79

2,00

0,82

0,23

Mieszka cy:
Domy jednorodzinne

Razem zapotrzebowanie na wod
Ilo

powstaj cych cieków przyj to jako:

Infiltracja wód gruntowych i przypadkowych przyj to jako:
Suma

8,16

9,79

0,82

0,23

95

%

7,75

9,30

0,78

0,22

5

%

0,39

0,47

0,04

0,01

8,14

9,77

0,81

0,23
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3.2.

UK ADY POMPOWE I DOBÓR PRZEPOMPOWNI

3.2.1. Zbiornik przepompowni
Zbiornik pompowni o g boko ci 4,5m i

rednicy Ø1200mm wykonano z kr gów

elbetowych. Konstrukcja zbiornika pompowni z prefabrykowanych elementów betonowych
czonych

na

uszczelk ,

zapewnia

odpowiedni

szczelno

i

niewra liwo

na

oddzia ywanie otaczaj cego go rodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wysoko ci
pompowni.
Charakterystyczne g boko ci pompowni oraz pozosta e wymiary przedstawiono na
rysunku konstrukcyjnym za czonym do niniejszego opracowania.
Zbiorniki przepompowni o rednicy 1200mm sk adaj si z nast puj cych elementów:
-

podstawy zbiornika z dnem monolitycznym (element elbetowy) o wysoko ci 2133mm
lub1130mm i grubo ci cianki 143mm

-

kr gów stanowi cych komor robocz o wysoko ciach 2000, 1000, 500, 250mm, o
grubo ci cianki 143mm

-

pokrywy z w azem.

W

cianach pionowych podstawy zbiornika wykonano otwory pod czeniowe

przewodów kanalizacyjnych, o rednicach w zale no ci od potrzeb odbiorcy. W p ycie dennej
podstawy zbiornika od strony wewn trznej w celu ukierunkowania przep ywu

cieków

wykonano wyprofilowane koryto tzw. kinet . G boko ci dla poszczególnych przepompowni
oraz pozosta e wymiary zestawiono tabelarycznie i przedstawiono graficznie na rysunkach
konstrukcyjnych za czonych do niniejszego opracowania.

3.2.2. Zwie czenie i sposób wentylacji przepompowni,
Zwie czenie pompowni wykona poprzez zastosowanie p yty pokrywowej wyposa onej we
az wej ciowy okr

y 800mm wykonany z eliwa sferoidalnego w klasie D400. Zbiornik

pompowni b dzie wyposa ony we w az bez otworów wentylacyjnych, szczelny na wody
powierzchniowe (wymienna uszczelka z polichloroprenu na ca ym obwodzie ramy),
ryglowany pi ciopunktowo za pomoc

rub czterok tnych M20 ze stali nierdzewnej.

Pompownia b dzie wentylowana przy pomocy rury wywiewnej z kominkiem PCVØ110
wyniesionym ponad poziom terenu.
3.2.3. Biofiltry
Biofiltry kominowe nale y zamontowa

w kró cach odpowietrzaj cych w celu usuni cia

emitowanych zapachów z pompowni cieków. Zaprojektowano biofiltry kominowe sk adaj ce
si

z obudowy z PEHD, wype nienia biofiltra, ko nierza z uszczelk

oraz demontowanej
4

pokrywy. Materia filtracyjny stanowi naturalne drewno pochodz ce z korzeni drzew
poddawanych dodatkowo obróbce mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodz ce z
korzeni jest materia em trwa ym i z up ywem czasu nie zmienia swoich w

ciwo ci

mechanicznych i mikrobiologicznych.
3.2.4. P yta fundamentowa
Przepompownie nale y posadowi na betonowej p ycie fundamentowej wykonanej w
postaci gotowego elementu lub odlewanej na dnie wykopu bezpo rednio na gruncie
rodzimym lub na podsypce cementowo piaskowej lub warstwie ubitego

wiru. Zbiornik

przepompowni nale y za pomoc uchwytów monta owych przytwierdzi do p yty.
Wymiary p yty wynosz 1,6mx1,6m, grubo

p yty - 0,2m, liczb i rozstaw uchwytów

monta owych 6szt./ 60o.
3.2.5. Orurowanie
Orurowanie
kwasoodpornej

i

kszta tki

wewn trz

przepompowni

b

wykonane

ze

stali

czone na ko nierze. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest w

tym przypadku niedopuszczalne z uwagi na podatno

na uszkodzenia podczas monta u lub

demonta u pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Dla przepompowni na ruroci gu
ocznym zaprojektowano zawór kulowy zwrotny ko nierzowy i zasuw mi kko uszczelnion
ko nierzow . Na pionie t ocznym wewn trz przepompowni przewidzie

monta kró ca ze

czk stra ack DN50 z zaworem do p ukania. Do kolan sprz gaj cych zapewniaj cych
automatyczne po czenie pompy z pionem t ocznym s mocowane prowadnice rurowe oraz
armatura hydrauliczna.

Wszystkie niezb dne elementy do prawid owego dzia ania przepompowni takie jak: drabinka
zej ciowa,

cuchy do podnoszenia pomp, deflektor, g ówne uchwyty prowadnic,

prowadnice, elementy z czeniowe,

ruby wykonane ze stali kwasoodpornej. Na kró cu

ocznym, na zewn trz przepompowni, zamontowane b

kszta tka przej ciowe w postaci

ko nierza umo liwiaj ce po czenie ruroci gu t ocznego wewn trz przepompowni z
ruroci giem zewn trznym z PE. Kszta tk nale y dobra w zale no ci od rednicy przewody
ocznego zewn trznego. Szczegó y w cz

ci rysunkowej projektu.

3.2.6. Pompy
Pompy dobrano na podstawie oblicze

hydraulicznych. Zastosowano zatapialne

pompy ciekowe 2 pompy typu pompy typu MS1-14H/Z.

W zaprojektowanej przepompowni wykorzystano zatapialne pompy

ciekowe

wyposa one w wirniki typu Vortex z wirnikami jednokana owymi posiadaj cymi swobodny
5

przelot

DN80.

W

zwi zku

z

tym

wszelkie

zanieczyszczenia

przekraczaj cych warto ci swobodnego przelotu s

o

wymiarach

nie

bez przeszkód przet aczane do

ruroci gu t ocznego. Pompy dobrano na podstawie oblicze

hydraulicznych. Pompy

posiadaj ograniczniki temperatury w trzech fazach uzwoje stojana silnika oraz wy cznik
wilgotno ciowy. Elementy te wykluczaj
przeci

enia lub dostania si

mo liwo

uszkodzenia silnika w przypadku

wilgoci do jego wn trza. Silnik uszczelniony jest od strony

zespo u pompowego podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej. Pompa
wyposa ona jest w kabel w os onie neoprenowej o d ugo ci 10m. Wszystkie pompy w
posiadaj

zaczep prowadz cy oraz nierdzewny

cuch do opuszczania i podnoszenia

pomp.

Zastosowane pompy charakteryzuj si :
-

korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprz gaj ca - eliwo

L200, L

250,
-

wa pompy - stal 3H13, 4H13,

-

elementy z czne - stal nierdzewna,

-

o yska - kulkowe jednorz dowe (Z),

-

uszczelnienie mechaniczne czo owe podwójne (w glik krzemu),

-

pow oka lakiernicza epoksydowa.

3.2.7. Deflektory, zasuwy odcinaj ce
W celu umo liwienia wykonania krótkotrwa ych prac konserwatorskich na dnie
zbiornika, zaleca si monta deflektorów z blachy kwasoodpornej. Deflektory zamontowa
wewn trz zbiornika przepompowni na dop ywie rury zasilaj cej zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi do opracowania. W celu umo liwienia ca kowitego zatrzymania dop ywu do
zbiorników przepompowni zabudowano na kana ach grawitacyjnych doprowadzaj cych
cieki do przepompowni studnie betonowe Ø1200mm (P1.1 i P2) wyposa one w zasuwy
odcinaj ce no owe.
3.2.8. Zasilanie i parametry elektryczne przepompowni
Zasilanie energetyczne przepompowni cieków realizowane poprzez instalacj oraz
przy cza energetyczne dla których zosta

opracowany projekt stanowi cy odr bne

opracowanie. Przy cza energetyczne wykonano na podstawie warunków przy czenia do
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Przy cza energetyczne zostan

zg oszone do

realizacji do Zarz dcy sieci.
W celu zasilania przepompowni sieciowych nale y wybudowa

przy cza kablowe

2

ASxSn 4x16mm .
Podstawowe dane pomp MS1-14H/Z zastosowanych w przepompowni cieków:
6

Wolny przelot – 80 [mm]
Moc – 1,1 [kW]
Pr dko

nominalna – 1415 [rpm]

Pr d nominalny – 2,7 [A]
Max temp. Pracy – 40 [oC]
3.3.

CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI

-

wydajno

ca kowita przepompowni (1 pompa): Qhmax=5,12 l/s

-

wydajno

ca kowita przepompowni (2 pompy): Qhmax=5,55 l/s

-

ugo

przewodu t ocznego do w czenia do studni rozpr

nej: L=195,5m

-

rz dna terenu w osi przepompowni: 151,90 m n.p.m.

-

rz dna dna kana u grawitacyjnego na dop ywie do przepompowni: 148,65 (kana P),
148,75 (kana P1)

-

rz dna dna zbiornika: 147,45 m n.p.m.

-

rz dna posadowienia przepompowni: 147,31 m n.p.m.

-

rz dna posadowienia p yty fundamentowej: 147,11 m n.p.m.

-

rz dna dna przewodu t ocznego wychodz cego z przepompowni: 150,45 m n.p.m.

-

2 pompy typu MS1-14H/Z

Pompy pracuj

pojedynczo, naprzemiennie w systemie pracy okresowej. Dopuszcza si

uruchamianie dwóch pomp równocze nie.
4.

MONITORING, STEROWANIE
Standardowo stosowane s

p ywakowe sygnalizatory poziomu typu MAC-3

montowane w podzespó monta owy na nierdzewnym

cuchu z obci

ywaków jest podwieszony na haku w pokrywie górnej. Na

nikiem. Zespó

yczenie wykonywane s

przepompownie z ultrad wi kowym lub hydrostatycznym systemem kontroli poziomów
cieków.

Skrzynka automatycznego sterowania przepompowni
Sterowanie przepompowni dokonuje si

za pomoc

rozdzielnicy usytuowanej poza

przepompowni , zawieszona na s upie lub posadowiona na specjalnej podstawie. Zale nie
od odleg

ci pomi dzy przepompowni , a rozdzielnic , pod czenie nast puje bezpo rednio

ugimi kablami, których maksymalna d ugo

wynosi 20m (w wykonaniu standardowym

ugo ci kabli pomp i p ywaków wynosz 10m) lub przy wi kszych odleg

ciach poprzez

cze po rednie.
Rozdzielnice

wyposa one

s

w

wy cznik

ró nicowo-pr dowy

30mA

stanowi cy

zabezpieczenie przeciwpora eniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki
czasu pracy pomp, blokad

obwodu wy czania sygna u MINIMUM (dla wypompowania
7

cieków do poziomu ssania pompy przy sterowaniu r cznym bez konieczno ci wchodzenia
do przepompowni), optyczne wska niki stanów alarmowych:
-

awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego)

-

awaria pompy II

-

awaryjny poziom cieków

-

brak zasilania.

Wy ej podane stany mog by przesy ane do centralnej dyspozytorni kablem 4x1,5mm w
tym celu na listwie zaciskowej w rozdzielnicy przewidziano odpowiednie zaciski z których
sygna y te mog by wyprowadzone.

Przy du ych odleg

ciach pomi dzy przepompowni

i dyspozytorni , gdy prowadzenie

kabla jest niecelowe, mo na podane wy ej stany alarmowe plus dodatkowo sygna zaniku
napi cia na przepompowni przes

drog

radiow . Producent dostarcza na

yczenie

system radio powiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o telefoni komórkow GSM.
W tym systemie komunikaty o stanach awaryjnych przesy ane s w postaci SMS na telefon
komórkowy osoby odpowiedzialnej za obs ug przepompowni. W przypadku monitorowania
kilku przepompowni producent oferuje system powiadamiania skonfigurowany z komputerem
PC. Uk ad ten pozwala na ci

y dozór pracuj cych przepompowni wraz z wizualizacj

i

archiwizacj zdarze .
Budowa rozdzielnicy w wykonaniu podstawowym oparta jest na sterowniku elektronicznym
na zasadzie impulsowego uk adu przeka nikowo-stycznikowego. Dla mocy do 4kW
uk ad sterowania realizuje rozruch bezpo redni pomp, za

dla wy szych mocy rozruch

po redni: gwiazda-trójk t Na yczenie oferujemy równie skrzynki sterownicze z agodnym
rozruchem z tzw. SOFT-STARTEM. Uk ad sterowania umo liwia automatyczn

prac

przepompowni a tak e prac w trybie r cznego.

Skrzynki automatycznego sterowania posiadaj

w wykonaniu standartowym sygnalizacj

wi kowo-optyczn stanów alarmowych.
Standardowe wyposa enie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
-

obudow z niepalnego tworzywa poliestrowego

-

sterownik mikroprocesorowy typu SP umo liwiaj cy po czenie monitoringu GSM lub
GPRS

-

wy cznik g ówny

-

wy cznik przeciwpora eniowy ró nicowopr dowy

-

zabezpieczenie przeci

-

zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejno ci faz (czujnik zaniku i asymetrii

eniowe dla ka dej z pomp

faz)
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-

zabezpieczenie przepi ciowe klasy C

-

zabezpieczenie pomp obwodem steruj cym tzw. 1-2 (szeregowo po czone w pompie
wy czniki termiczne i wy cznik wilgotno ciowy)

-

zabezpieczenie pomp przed prac w „suchobiegu”

-

gniazdo serwisowe 230V

-

licznik czasu pracy oraz liczby za cze dla ka dej z pomp

-

sterowanie r czne lub automatyczne

-

sygnalizowana praca pomp

-

akustyczno wietln sygnalizacj awarii

-

bezpotencja owy zbiorczy sygna o awarii wyprowadzony na listw zaciskow .

Rozdzielnica wspó pracuje z p ywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3
wyznaczaj cymi:
-

poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp)

-

poziom MIN (wy czanie pomp)

-

poziom MAX (w czanie pomp)

-

poziom ALARM (w czenie sygnalizacji akustyczno- wietlnej).

Uk ad sterowania realizuje nast puj ce funkcje:
-

naprzemiennej pracy pomp

-

w przypadku jednoczesnego za czenia pomp, pompy za czaj

si

z okre lonym

przesuni ciem czasowym (mo liwa jest blokada jednoczesnej pracy dwóch pomp)
-

w momencie du ego nap ywu w cza si automatycznie druga pompa (poz. ALARM)

-

w przypadku awarii jednej z pomp, prac

przepompowni przejmuje automatycznie

druga pompa
-

przy sterowaniu r cznym jest mo liwo

spompowania

cieków poni ej poziomu

MINIMUM
-

prze czenie pomp po 20 min. ci

ej pracy

-

chwilowe za czenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie

cieków powy ej

„suchobiegu”
-

po przerwie w zasilaniu uk ad zapewnia kontynuacj

procesu pompowania bez

konieczno ci ponownego ustawienia parametrów pracy.
5.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZEWODOW T OCZNYCH
Zaprojektowano ruroci g t oczny o nast puj cych parametrach PEØ63x3,8mm PN10

SDR17, klasa surowca PE100,
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rednice ruroci gów zosta y dobrane w cis ym zwi zku z charakterystyk pomp. Warto ci
wi
6.

jest rednica wewn trzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne.
UCI

LIWO

PRZEPOMPOWNI

Zgodnie z prawem Ochrony

rodowiska z dn. 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62, poz.627)

budowa przepompowni cieków nie nale y do przedsi wzi

, dla których mo na wyznaczy

obszar ograniczonego u ytkowania. Przepompownia nie jest wyposa ona w kraty
oddzielaj ce ze cieków cz

ci sta e (nie jest prowadzona gospodarka skratkami), nie jest

wymagana wokó pompowni strefa ochronna. Przy prawid owym dzia aniu przepompowni
cieki nie zagniwaj w przepompowni i nie powstaj gazy gro ne dla rodowiska typu H2S
lub NH4.
Monta

zbiornika w ziemi oraz wykonanie zwie czenia w postaci p yty pokrywowej

gwarantuje skuteczne t umienie ha asu powstaj cy podczas pracy pomp.
7.

EKSPOLATACJA SIECIOWEJ PRZEPOMPOWNI CIEKÓW
Obs uga przepompowni b dzie wykonywana przez Urz d Gminy Goszczyn. Do

obs ugi kanalizacji gmina winna posiada

wozy asenizacyjne, przewo ne agregaty

pr dotwórcze oraz wykwalifikowanych pracowników.
W przypadku awarii przepompowni (np. brak pr du, awaria pomp) urz d winien zapewni
obs ug przepompowni, tak aby nie dochodzi o do zanieczyszczania wód gruntowych przez
cieki komunalne. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekami jest pojemno
retencyjna przepompowni, która pozwala na przetrzymanie

cieków do czasu reakcji

pracowników wyznaczonych do obs ugi.
Zaleca si zakup i przechowywanie co najmniej jednej pompy rezerwowej.

8.

WYTYCZNE BHP PRZY OBS UDZE PRZEPOMPOWNI
Przepisy ogólne

1.

Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. z pó . zm/.

2.

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy /tj. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r./.
3.

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie

rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. Nr 62,
poz. 288/.
4.

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie

najwy szych dopuszczalnych st

i nat

czynników szkodliwych dla zdrowia w

rodowisku pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/.
5.

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 30. 05. 1996 r. w

sprawie przeprowadzania bada

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
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zdrowotnej

nad

pracownikami

oraz

orzecze

lekarskich

wydawanych

do

celów

przewidzianych w Kodeksie pracy/ Dz. U. Nr 69, poz. 332 z pó . zm./.
6.

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1. 10. 1993 r. w

sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy w oczyszczalniach cieków /Dz. U. Nr 96, poz. 438 /.
7.

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1. 10. 1993

r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.
Wymagania szczegó owe
1.

Podj cie i prowadzenie pracy w zbiornikach mo e nast pi jedynie na podstawie

pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawc .
2.

Polecenie wej cia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawiera

klauzul

„zezwalam na rozpocz cie robót” oraz okre la :
a.

miejsce i czas pracy /rok, miesi c, dzie , godzina/,

b.

rodzaj

i

zakres

pracy

oraz–je eli

zachodzi taka

potrzeba–kolejno

wykonywania poszczególnych czynno ci,
c.

rodzaj zagro

, jakie mog

wyst pi

podczas wykonywanej pracy, oraz

sposób post powania w razie ich wyst pienia,
d.

sposób

sygnalizacji

i

porozumiewania

si

mi dzy

pracuj cymi

a

ubezpieczaj cymi,
e.

drogi i sposoby ewakuacji,

f.

sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy.

Zako czenie pracy w zbiorniku powinno by

potwierdzone przez osob , która wyda a to

polecenie.
3.

Do wykonywania pracy w zbiorniku mo e by

dopuszczony tylko pracownik

posiadaj cy aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza

do zatrudnienia z

uwzgl dnieniem specyfiki wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp.
Pracownicy z uszkodzon

skór

r k i innych nieos oni tych cz

dopuszczani do pracy, przy której istnieje mo liwo

ci cia a nie powinni by

bezpo redniego stykania si

ze

ciekami.
4.

Wej cie do zbiornika powinno by

poprzedzone zbadaniem czysto ci powietrza i

zawarto ci tlenu. Badania nale y dokonywa za pomoc przyrz dów kontrolno-pomiarowych
cych do wykrywania gazów szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpiecze stwa.
5.

Przy stanowisku pracy obok w azu do zbiornika powinny znajdowa si : podr czna

apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej d ugo ci linka asekuracyjna
zako czona zatrza nikami, chyba, e projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna
przewiduje inny sposób ewakuacji zatrudnionych w zbiorniku.
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6.

Nad w azem do zbiornika powinno znajdowa

si

urz dzenie mechaniczne do

ewakuacji poszkodowanych w razie wyst pienia zagro enia ycia lub zdrowia.
7.

Pracownicy czuwaj cy nad bezpiecze stwem zatrudnionych w zbiorniku powinni

zna ich nazwiska, a w razie utraty

czno ci z nimi – niezw ocznie przyst pi do akcji

ratunkowej.
8.

Przed rozpocz ciem robót w zbiorniku nale y zabezpieczy

pracowników przed

nag ym:
a.

podniesieniem si poziomu cieków; s

y temu zasuwa zamykaj ca dop yw

cieków do zbiornika,
b.

przekroczeniem

dopuszczalnych

st

substancji

szkodliwych

i

niebezpiecznych dla ycia lub zdrowia.
9.

Otwarcie w azu zbiornika znajduj cego si w jezdni lub chodniku mo e nast pi po

uprzednim zabezpieczeniu terenu robót od ka dej strony ruchu. Otwór w azowy nale y
zaznaczy czerwon chor giewk ostrzegawcz , a w porze nocnej i w razie potrzeby nale y
stosowa o wietlenie ostrzegawcze.
10.

Otwieranie pokrywy zbiornika nale y dokonywa za pomoc haków lub podno ników

wykonanych z materia ów nieiskrz cych.
11.

Do o wietlenia zbiornika nale y u ywa

hermetycznie zamkni tych elektrycznych

lamp akumulatorowych o napi ciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji
przeciwwybuchowej. Dopuszcza si u ywanie o wietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o
napi ciu nie przekraczaj cym 12V.
12.

Odmra anie pokryw w azowych przy u yciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu

podczas otwierania w azu i pracy w zbiorniku jest zabronione.
13.

Przed wej ciem do zbiornika nale y przewietrzy

pokryw

zbiornik zdejmuj c ze zbiornika

w azow . Po zako czeniu wietrzenia zbiornika nale y sprawdzi

analizatorów chemicznych albo lampy bezpiecze stwa, czy nie wyst puj

za pomoc
substancje

szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. W przypadku, gdy wietrzenie naturalne oka e si
nieskuteczne, nale y przewietrzy zbiornik stosuj c wentylacj

mechaniczn

na okres co

najmniej 10 minut przed wej ciem do zbiornika.
14.

Pokrywy

w azowe

mocowane

na

zawiasach

nale y

zabezpieczy

przed

samoczynnym zamkni ciem.
15.

Pracownik wchodz cy do wn trza zbiornika powinien pracowa

w zespole co

najmniej dwuosobowym oraz posiada sprz t zabezpieczaj cy, a w szczególno ci:
-

szelki bezpiecze stwa z link

ewakuacyjn

umocowan

do odpowiednio

wytrzyma ego elementu konstrukcji zewn trznej,
-

he m ochronny i odzie ochronn ,

-

aparat powietrzny lub przewód doprowadzaj cy powietrze,

-

mie zapalon lamp bezpiecze stwa.
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Wyposa enie w rodki ochrony indywidualnej osoby asekuruj cej powinno by takie, jak
wyposa enie pracownika wchodz cego do wn trza zbiornika.
16.

Pracownikom asekuruj cym prac

pracownika w zbiorniku nie wolno opuszcza

swego stanowiska przez ca y czas trwania pracy w zbiorniku.
17.

Niestosowanie ochron uk adu oddechowego jest dopuszczalne wy cznie w

warunkach, gdy zawarto

tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18 % oraz gdy w

powietrzu tym nie wyst puj substancje szkodliwe dla zdrowia w st
najwy sze dopuszczalne st

eniu przekraczaj cym

enie czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

ani nie istnieje niebezpiecze stwo ich wyst pienia podczas przebywania pracownika w
zbiorniku. Decyzje o niestosowaniu przez pracowników ochron uk adu oddechowego w
zwi zku ze spe nieniem warunków w/w mo e podj
18.

jedynie osoba kieruj ca pracownikami.

W czasie przebywania pracowników wewn trz zbiornika wszystkie w azy powinny by

otwarte, a je eli nie jest to wystarczaj ce do utrzymania wymaganych parametrów powietrza
w zbiorniku – nale y w tym czasie stosowa sta y nadmuch powietrza.
19.

Transport narz dzi, innych przedmiotów i materia ów wewn trz zbiornika powinien

odbywa

si

w sposób nie stwarzaj cy zagro

i uci

liwo ci dla zatrudnionych tam

pracowników.
20.

Zej cia na dno zbiorników, których g boko

nie przekracza 6m powinny by

wyposa one w klamry z azowe. Zej cia i wyj cia ze zbiorników mog równie odbywa si
za pomoc drabin opuszczonych.
21.

W zbiornikach o g boko ci powy ej 6m nale y stosowa

pomosty dodatkowe /

stropy po rednie, galerie, spoczniki.
22.

Zbiorniki

zapewniaj

w

przepompowniach

powinny

posiada

wentylacj

grawitacyjn

, co najmniej dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz mo liwo

zainstalowania wentylatorów przewo nych, zapewniaj cych, co najmniej 10 wymian
powietrza w czasie godziny.
23.

W przypadku dokonywania przegl du, konserwacji lub remontu pomp, urz dzenia

nap dowe powinny by

wy czone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym

czeniem.
24.

Pracownik ma obowi zek poinformowa

prze

onego oraz s

niezw ocznie swojego bezpo redniego

bezpiecze stwa i higieny pracy o sytuacji, która jego zdaniem

mo e stwarza zagro enie dla zdrowia lub ycia ludzi.
25.

W razie zaistnienia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia ludzi, pracownik

ma obowi zek opu ci miejsce niebezpieczne i ostrzec o niebezpiecze stwie inne osoby
zagro one oraz powiadomi

prze

onego, który w razie stwierdzenia bezpo redniego

zagro enia pracowników, podejmuje natychmiastowe dzia ania w celu przerwania pracy,
ewakuowania pracowników i usuni cia zagro enia.
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26.

Teren przepompowni powinien by ogrodzony i niedost pny dla osób postronnych

oraz o wietlony.
27.

Na ca ym terenie wokó przepompowni nale y utrzymywa i piel gnowa ziele , a

wa y i groble ziemne obsiewa traw .
28.

Stanowiska sta ej obs ugi urz dze

na otwartej przestrzeni powinny by chronione

przed szkodliwymi wp ywami czynników atmosferycznych.

Projektowa :

mgr in . Krzysztof Wójcik
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MAPA POGL DOWA
skala 1:25000

LEGENDA
lokalizacja przepompowni PS1

LEGENDA
proj. kanalizacja sanit. grawitacyjna z rur PCVØ200
proj. kanalizacja sanit. ci nieniowa PEØ63
proj. odc. boczne kanalizacji grawitacyjnej PCVØ160
proj. przy cza kanalizacyjne
studnia kanalizacyjna Ø1200 bet.
studnia kanaliazcyjna Ø1000 bet.
studnia rozpr

na Ø1200 bet.

proj. sieciowa przepompownia cieków
rura os onowa dwudzielna z HDPE L=3.0m

®

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIA SKA 73/306
tel./fax +48 12 261 82 90, tel.+48 12 261 82 96
30-698 KRAKÓW ul. BOROWINOWA 55/10
kom: +48 502 063 472, +48 500 103 628,
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

Obiekt: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO OCZNEJ WRAZ Z PRZY CZAMI W MIEJSCOWO CI GOSZCZYN
W ULICY STRUPIECHOWSKIEJ
PROJEKT BUDOWLANY

Bran a: SANITARNA

GMINA GOSZCZYN, ul. B DKOWSKA 2, 05-610 GOSZCZYN

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ - PS1
Specjalno

Nr rys:

1:500

2

Nr. uprawnie :

instalacyjna
w zakresie
sieci, inst. i urz dz.
cieplnych,
wentylacyjnych
gaz, wod-kan

Data opracowania:

Skala:

Podpis:

SWK/0131/
POOS/04
MAP/0366/
PWOS/08

LISTOPAD 2011
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"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-698 KRAKÓW ul. BOROWINOWA 55/10
kom: +48 502 063 472, +48 500 103 628,
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIA SKA 73/306
tel./fax +48 12 261 82 90, tel.+48 12 261 82 96

UWAGA: przedstawione na rysunkach ustawienia poziomów cieków
warto ciami maksymalnymi, rzeczywiste poziomy nale y ustali
w trakcie eksploatacji przepompowni cieków

Tytu rysunku:

mgr in . Jakub Chlebda

Imi i nazwisko:

Specjalno

PRZEKRÓJ POD

Opracowa :

1:20

3

Nr rys:

Podpis:

Skala:

SWK/0131/
POOS/04
MAP/0366/
PWOS/08

-

Nr. uprawnie :

LISTOPAD 2011

mgr in . Krzysztof Wójcik

mgr in . Agnieszka Wójcik

Projektowa :

Sprawdzi a:
Data opracowania:

instalacyjna
w zakresie
sieci, inst. i urz dz.
cieplnych,
wentylacyjnych
gaz, wod-kan

NY PRZEPOMPOWNI P1

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Bran a: SANITARNA
Inwestor:
GMINA GOSZCZYN, ul. B DKOWSKA 2, 05-610 GOSZCZYN

Obiekt: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO OCZNEJ WRAZ Z PRZY CZAMI W MIEJSCOWO CI GOSZCZYN
W ULICY STRUPIECHOWSKIEJ

®

Pompa
typ: MS1-14H/Z
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"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIA SKA 73/306
tel./fax +48 12 261 82 90, tel.+48 12 261 82 96
30-698 KRAKÓW ul. BOROWINOWA 55/10
kom: +48 502 063 472, +48 500 103 628,
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

Obiekt: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO OCZNEJ WRAZ Z PRZY CZAMI W MIEJSCOWO CI GOSZCZYN
W ULICY STRUPIECHOWSKIEJ

Pompa
typ: MS1-14H/Z

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Bran a: SANITARNA
Inwestor:
GMINA GOSZCZYN, ul. B DKOWSKA 2, 05-610 GOSZCZYN
Tytu rysunku:

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPOMPOWNI P1

UWAGA: przedstawione na rysunkach
ustawienia poziomów cieków s
warto ciami maksymalnymi, rzeczywiste
poziomy nale y ustali w trakcie
eksploatacji przepompowni cieków

Imi i nazwisko:
Opracowa :

mgr in . Jakub Chlebda

Projektowa :

mgr in . Krzysztof Wójcik

Sprawdzi a:
Data opracowania:

mgr in . Agnieszka Wójcik

Specjalno

Skala:

Nr rys:

schemat

4

Nr. uprawnie :

instalacyjna
w zakresie
sieci, inst. i urz dz.
cieplnych,
wentylacyjnych
gaz, wod-kan

Podpis:

SWK/0131/
POOS/04
MAP/0366/
PWOS/08

LISTOPAD 2011
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