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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SBR 

C 01.00.00   ROBOTY ZIEMNE 

C 01.01.00   Wykonywanie i zasypywanie wykopów 

C 01.02.00   Odwadnianie wykopów igłofiltrami 

C 01.03.00   Umocnienie wykopów 

C 02.00.00   RUROCIĄGI I KANAŁY MI ĘDZYOBIEKTOWE 

C 02.01.00   MontaŜ rurociągów i kanałów  

C 02.02.00   Próby szczelności rurociągów i kanałów  

C 03.00.00   POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH 

C 03.01.00   Pompownia ścieków surowych – montaŜ wyposaŜenia  

                     technologicznego 

C 04.00.00   WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI  

                     ŚCIEKÓW 

C 04.01.00   Część mechaniczno biologiczna 

C 04.02.00   Część osadowa 

 

 
 
 
Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu. 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu. 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków. 
45232423-3 Przepompownie ścieków. 
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. 
45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów.   
 
 
 
 



SST C-00.00.00. Technologia oczyszczalni ścieków SBR                                                                                               

 46 

SPIS TREŚCI 
 
C.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE............................................................................................... 48 

C.01.01.00  WYKONYWANIE I ZASYPYWANIE WYKOPÓW                 CPV 
45111200-0........................................................................................................................... 48 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. ................................................................ 48 
2. Materiały (grunty). ....................................................................................................... 48 
3. Sprzęt............................................................................................................................ 48 
4. Transport. ..................................................................................................................... 49 
5. Wykonanie robót .......................................................................................................... 49 
6. Kontrola jakości robót.................................................................................................. 50 
7. Obmiar robót. ............................................................................................................... 50 
8. Odbiór robót. ................................................................................................................ 50 
9. Podstawa płatności. ...................................................................................................... 50 
10. Przepisy związane. ..................................................................................................... 50 

C.01.02.00 ODWADNIANIE WYKOPÓW IGŁOFILTRAMI                   CPV 45111240-2
.............................................................................................................................................. 51 

1. Wstęp............................................................................................................................ 51 
2. Materiały. ..................................................................................................................... 51 
3. Sprzęt............................................................................................................................ 52 
4. Transport. ..................................................................................................................... 52 
5. Wykonanie robót .......................................................................................................... 52 
6. Kontrola jakości robót.................................................................................................. 52 
7. Obmiar robót. ............................................................................................................... 52 
8. Odbiór robót. ................................................................................................................ 53 
9. Podstawa płatności. ...................................................................................................... 53 
10. Przepisy związane. ..................................................................................................... 53 

C.01.03.00 UMOCNIENIE WYKOPÓW CPV 45111230-9 .............................................. 53 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. ................................................................ 53 
2. Materiały. ..................................................................................................................... 54 
3. Sprzęt............................................................................................................................ 54 
4. Transport. ..................................................................................................................... 54 
5. Wykonanie robót .......................................................................................................... 54 
6. Kontrola jakości robót.................................................................................................. 54 
7. Obmiar robót. ............................................................................................................... 55 
8. Odbiór robót. ................................................................................................................ 55 
9. Podstawa płatności. ...................................................................................................... 55 
10. Przepisy związane. ..................................................................................................... 55 

C.02.00.00  RUROCIĄGI I KANAŁY MI ĘDZYOBIEKTOWE ........................................... 56 
C.02.01.00  MONTAś RUROCIĄGÓW  I KANAŁÓW  CPV 45232440-8 .....................56 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. ................................................................ 56 
2. Materiały. ..................................................................................................................... 56 
3. Sprzęt............................................................................................................................ 57 
4. Transport. ..................................................................................................................... 58 
5. Wykonywanie robót. .................................................................................................... 58 
6. Kontrola jakości robót.................................................................................................. 59 
7. Obmiar robót. ............................................................................................................... 60 
8. Odbiór robót ................................................................................................................. 60 
9. Podstawa płatności. ...................................................................................................... 61 
10. Przepisy związane. ..................................................................................................... 61 



SST C-00.00.00. Technologia oczyszczalni ścieków SBR                                                                                               

 47 

C.02.02.00 PRÓBY SZCZELNOŚCI KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW CPV 45232440-8 62 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. ................................................................ 62 
2. Materiały. ..................................................................................................................... 62 
3. Sprzęt............................................................................................................................ 62 
4. Transport. ..................................................................................................................... 63 
5. Wykonanie robót. ......................................................................................................... 63 
6. Kontrola jakości robót.................................................................................................. 64 
7. Obmiar robót. ............................................................................................................... 64 
8. Odbiór robót. ................................................................................................................ 64 
9. Podstawa płatności. ...................................................................................................... 64 
10. Przepisy związane. ..................................................................................................... 64 

C.03.00.00 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH ........................................................... 65 
C.03.01.00 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH – MONTAś WYPOSAśENIA 
TECHNOLOGICZNEGO CPV 45232423-3.......................................................................65 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. ................................................................ 65 
2. Materiały ...................................................................................................................... 65 
3. Sprzęt............................................................................................................................ 67 
4. Transport ...................................................................................................................... 67 
5. Wykonywanie robót ..................................................................................................... 68 
6. Kontrola jakości robót.................................................................................................. 68 
7. Obmiar robót. ............................................................................................................... 68 
8. Odbiór robót. ................................................................................................................ 68 
9. Podstawa płatności. ...................................................................................................... 68 
10. Przepisy związane. ..................................................................................................... 69 

C.04.00.00 WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. .......... 70 
C.04.01.00 CZĘŚĆ MECHANICZNO-BIOLOGICZNA CPV 45232421-9 ...................... 70 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji ................................................................. 70 
2. Materiały i urządzenia.................................................................................................. 70 
3. Sprzęt............................................................................................................................ 80 
4. Transport. ..................................................................................................................... 81 
5. Wykonanie robót. ......................................................................................................... 81 
6. Kontrola jakości robót.................................................................................................. 82 
7. Obmiar robót. ............................................................................................................... 83 
8. Odbiór robót. ................................................................................................................ 83 
9. Podstawy płatności. ...................................................................................................... 83 
10 Przepisy związane ....................................................................................................... 83 

C.04.02.00 CZĘŚĆ OSADOWA CPV 45232422-6 ............................................................ 84 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji ................................................................. 84 
2. Materiały i urządzenia.................................................................................................. 84 
3. Sprzęt............................................................................................................................ 87 
4. Transport. ..................................................................................................................... 87 
5. Wykonanie robót. ......................................................................................................... 87 
6. Kontrola jakości robót.................................................................................................. 88 
7. Obmiar robót. ............................................................................................................... 88 
8. Odbiór robót. ................................................................................................................ 88 
9. Podstawy płatności. ...................................................................................................... 88 
10 Przepisy związane. ...................................................................................................... 88 

 
 



SST C-00.00.00. Technologia oczyszczalni ścieków SBR                                                                                               

 48 

C.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

C.01.01.00  WYKONYWANIE I ZASYPYWANIE WYKOPÓW                 
CPV 45111200-0 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.                  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów, 
pod rurociągi i kanały międzyobiektowe dla inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Pruchniku do przepustowości Qdśr=630m3/d”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów, ułoŜeniem podsypki (i obsypki) pod 
rurociągi i kanały międzyobiektowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio                            
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt. 1. 

2. Materiały (grunty). 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w 

Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych.  
Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej.  

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do 
ponownego zasypania wykopów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte 
w niniejszej SST i normie PN-S-02205. 

Do wykonania podsypki i obsypki rurociągów naleŜy zastosować piasek. 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
4.2. Transport materiałów 

Transport (przemieszczanie) gruntu będzie odbywał się w obrębie placu budowy 
spycharkami. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 

Wykopy powinny zostać wykonane jako otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia 
robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości 
wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego 
sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji i zbliŜeń z istniejącą infrastrukturą podziemną 
wszystkie roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 

Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy wykonywać ręcznie lub mechanicznie i powinny 
być umocnione palami szalunkowymi (wypraskami). 

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 
0,4 m z kaŜdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi 
inaczej.  

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoŜa z dobrze zagęszczonego piasku, naleŜy 
wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montaŜu przewodu lub budowy obiektu 
zgodnie z normami. Dla rurociągów przewiduje się wykonanie podsypki z piasku grubości 
0,15m, oraz obsypki gruntem 0,3m ponad wierzch rury.  

Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu naleŜy wykonać 
zasypkę wykopów. Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić 
gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. 
W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzić: 
- prostolinijność ułoŜenia przewodu, 
- zgodność z projektowanym spadkiem, 
- sprawdzić droŜność (światło kanału) i wykonać próby szczelności, 
- wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch 

rur. Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami co najwyŜej 20 cm równocześnie z 
obu stron. Zasypkę naleŜy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie 
powodując uszkodzenia rur. 

- wykonać zasypkę górnej części wykopu (z równoczesną rozbiórką umocnienia) z 
zagęszczeniem warstwami  gruntem rodzimym. 

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”    
pkt 7. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności                                  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.              
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a ) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b ) dokładność wykonania wykopów, 
c ) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, 
d ) zapewnienia stateczności ścian wykopu, 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt 8.. 
7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest: 
1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach (wykop i zasypanie), 
1m2 (metr kwadratowy) wykonania podsypki z piasku, 

Pozostałymi jednostkami obmiarowymi są jednostki zgodne z KNR-ami zawartymi w opisie 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
8.2. Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne. 
8.3. Zakres odbioru robót 
Szerokość dna wykopu: 

- Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
Zagłębienie dna: 

- Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy 
uŜyciu niwelatora nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –
3cm do +1cm. 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy  



SST C-00.00.00. Technologia oczyszczalni ścieków SBR                                                                                               

 51 

1) PN-86/B-02480  Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
2) PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe. 

    3) PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.2 Inne dokumenty 
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996. 

 

C.01.02.00 ODWADNIANIE WYKOPÓW IGŁOFILTRAMI                   
CPV 45111240-2 

1. Wstęp                  
1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem wykopów igłofiltrami, dla 
inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku do przepustowości 
Qdśr=630m3/d”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem odwodnienia wykopów przy uŜyciu igłofiltrów. 
Zakres robót obejmuje: 

• wyznaczenie trasy i miejsc projektowanego wpłukiwania, 
• montaŜ kolektora ssącego na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem, 
• wykonanie podłączeń do igłofiltrów i pompy wpłukującej i ustawienie przy pomocy 

trójnogu pionowo igieł na terenie lub w wykopie, 
• spłukanie igłofiltrów w grunt, 
• podłączenie igłofiltrów do kolektora ssącego, 
• podłączenie zestawu igłofiltrów do agregatu pompowego i włączenie zestawu do 

eksploatacji, 
• demontaŜ całości jak wyŜej oczyszczenie i konserwacja, 
• złoŜenie na środki transportu i odwiezienie na następne stanowiska. 

1.4. Określenia podstawowe 
Odwodnienie wykopu – odprowadzenie wody z wykopu za pomocą układu igłofiltrów  
współpracujących z kolektorem ssącym i pompą. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały. 
 Materiały niezbędne do wykonania odwodnienia wykopów: 

• igłofiltry, 
• węŜe gumowe, 
• uszczelki gumowe, 
• rurociągi tymczasowe, 
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• kolektor ssący, 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania odwodnienia 
 Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia wykopów powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• sprzęt do odwadniania wykopów – pompy spalinowe wirnikowe 
• agregat igłofiltrowy 
• samochód dostawczy, 
• Ŝuraw budowany, 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”      
pkt. 6. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja 
projektowa. MoŜe ono być realizowane poprzez odwodnienie wykopów igłofiltrami 
zapuszczanymi na głębokość do 4m,  współpracującymi z pompą spalinową. Woda 
odpompowana z wykopów będzie tłoczona do rurociągu tymczasowego i  odprowadzana do 
najbliŜszego odbiornika. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”    
pkt 7. 
6.2. Kontrola wykonania odwodnienia. 

Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kontrolowaniu zgodności                                  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.               

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na prawidłowe odwodnienie 
wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
    Jednostką obmiarową jest: 

• 1 godz. pracy pomp pompujących wodę z wykopów, 
• 1 kpl. igłofiltrów, 
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8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
9.2. Cena wykonania robót  

Cena obejmuje: 
• pompowanie wody z wykopów pompą spalinową, 
• ułoŜenie i demontaŜ igłofiltrów. 

10. Przepisy związane. 

10.1  Normy  
PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
10.2  Inne dokumenty 

Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996. 
 
 
 

C.01.03.00 UMOCNIENIE WYKOPÓW CPV 45111230-9 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.                  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia wykopów 
palami stalowymi (wypraskami) pod ułoŜenie rurociągów i kanałów międzyobiektowych dla 
inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku do przepustowości 
Qdśr=630m3/d”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem umocnienia wykopów palami szalunkowymi (wypraskami). 
Wyszczególnienie robót: 
- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem 

materiałów  na potrzebny wymiar. 
- wyrównanie ścian wykopu. 
- obudowa ścian wypraskami wraz z rozparciem stemplami. 
- rozbiórka umocnienia i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
- odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykopy o ścianach pionowych, ze względu na bezpieczeństwo pracy, powinny być 
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami)  z rozporami. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopów palami 

szalunkowymi (wypraskami) wg zasad niniejszej SST, są: 
- pale szalunkowe stalowe (wypraski),   
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple. 

3. Sprzęt. 
Nie występuje. 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
4.2. Transport materiałów 

Materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej SST naleŜy przewozić środkami 
transportu drogowego w sposób dostosowany do wymagań przepisów ruchu drogowego i 
zapewniający bezpieczeństwo ładunku. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 

Ubezpieczenie wykopów palami szalunkowymi naleŜy wykonywać sukcesywnie do 
głębokości wykonywanego wykopu, zapewniając jego stabilność oraz bezpieczeństwo pracy. 
Wyszczególnienie robót: 
- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem 

materiałów  na potrzebny wymiar, 
- wyrównanie ścian wykopu, 
- obudowa ścian wypraskami wraz z rozparciem stemplami, 
- rozbiórka umocnienia i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 
- odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”    
pkt 7. 
6.2. Kontrola wykonania umocnień 

Sprawdzenie wykonania umocnień wykopów palami szalunkowymi (wypraskami)  
polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
zapewnienia stateczności ścian wykopu. 
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7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia ścian 
wykopu palami szalunkowymi. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 9. 
8.2. Zasady odbioru robót 

Odbiór robót odbywa się przez badanie materiałów i elementów obudowy wykopów 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z 
cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy.  
PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

10.2 Inne dokumenty. 
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996r. 
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C.02.00.00  RUROCIĄGI I KANAŁY MI ĘDZYOBIEKTOWE   

C.02.01.00  MONTAś RUROCIĄGÓW  I KANAŁÓW  CPV 45232440-8 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem rurociągów i kanałów 
międzyobiektowych oraz studni kanalizacyjnych dla inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Pruchniku do przepustowości Qdśr=630m3/d”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem rurociągów i kanałów międzyobiektowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montaŜowe sieciowe (montaŜ rur i studni kanalizacyjnych), 
- kontrola jakości. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego prowadzenia ścieków. 
Rurociąg – przewód rurowy ciśnieniowy. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą              
PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne”     
pkt 1. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 3.  
2.2. Rury i kształtki PCV. 

Kanały grawitacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC jednorodnych, 
kielichowych z rowkiem, klasy N, łączonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie. 
a) rury: 

• φ200x4,9PVC L=67m – kanał ścieków oczyszczonych, 
• φ160x4,0PVC L=6,5m – kanał odcieków z budynku technologicznego 

b) kształtki: 
• kolano 90º φ160 – 1 szt., 
• trójnik redukcyjne ø160/110 – 1 szt., 
• trójnik redukcyjny ø200/16 – 1 szt., 
• wpust podwórzowy ø110 – 1 szt. 
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2.3. Rury i kształtki PE 
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur i kształtek ciśnieniowych, o połączeniach 

zgrzewanych.  
a) rury: 

• φ160PE PN10 SDR11 L=13,0m - z pompowni ścieków do budynku technologicznego, 
• φ160PE PN10 SDR11 L=65m – ze zbiornika retencyjnego do hali reaktorów, 
• φ110PE PN10 SDR11 L=61m – z hali reaktorów do budynku odwadniania osadu, 
• φ50PE PN4 L=28m – z budynku technologicznego do zbiorników retencyjnych, 

b) kształtki: 
• kolano 90º φ160 – 3 szt. 
• kolano 90º φ110 – 2 szt. 
• kolano 45º φ160 – 3 szt. 
• kolano 45º φ110 – 4 szt. 
• kolano 90º φ50 – 3 szt. 
• trójnik φ50/50 – 1 szt. 

2.4. Studzienki kanalizacyjne. 
 Zaprojektowano 2 studzienki kanalizacyjne z kręgów Ŝelbetowych φ1,0m na kanale 
ścieków oczyszczonych. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1 Rury. 

Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków BHP. Ponadto rury z PVC naleŜy składować w taki sposób, aby 
stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych 
podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5m. Składowane rury nie 
powinny być naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura 
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 
2.5.2. Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 

Kręgi Ŝelbetowe moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe 
nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.5.3 Włazy kanałowe i stopnie złazowe. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji 
działających korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt4. 

3.2. Sprzęt stosowany do montaŜu rurociągów i kanałów. 
Wykonawca przystępujący do montaŜu rurociągów  powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- zgrzewarka do rur PE 
- Ŝuraw budowlany montaŜowy. 
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4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne”    
pkt 5. 

4.2. Transport rur. 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 

ruchu drogowego, wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok 
siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niŜszej. 
4.3. Transport prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami cięŜarowymi w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonywać za pomocą dźwigu (Ŝurawia). 
Liny zawiesia dźwigowego naleŜy rozmieścić równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

5. Wykonywanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
5.2. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z SST – C.01.01.00. Roboty ziemne. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa. 

Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. Rury układać na  
warstwie piasku o grubości od 15cm.. 
5.4. Roboty montaŜowe.  
5.4.1. Warunki ogólne. 

Głębokość ułoŜenia rurociągów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoŜe i kanał przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie  mierzone od wierzchu rury do powierzchni projektowanego terenu było większe 
niŜ głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020. JeŜeli głębokość ułoŜenia 
rurociągów jest mniejsza niŜ głębokość przemarzania gruntu naleŜy zastosować ocieplenie 
rurociągu warstwą ŜuŜla gr. ok. 10cm otuloną papą. 
5.4.2. Wytyczenie wykonania rurociągów i kanałów.  

Rura powinna być ułoŜona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoŜa 
na całej swej długości. Po ułoŜeniu naleŜy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez 
podbicie pachwin podsypką z piasku. Przy nierównym ułoŜeniu rury w wykopie, rurę naleŜy 
podnieść i wyregulować podłoŜe przez podsypkę z piasku lub Ŝwiru dobrze ubitego. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia rury przez podłoŜenie kawałka drewna, cegły lub 
kamienia. Rury naleŜy układać na podsypce z piasku gr. ok. 15cm. Następnie naleŜy wykonać 
zasypkę rurociągu warstwą  piasku ok. 30cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem warstwami 
ok. 10cm. W przypadku gdy głębokość posadowienia kanału (rurociągu) jest mniejsza niŜ 
głębokość przemarzania gruntu, naleŜy zastosować ocieplenie warstwą ŜuŜla gr. ok. 20cm. 
Kanały grawitacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC jednorodnych, kielichowych z 
rowkiem, klasy N, łączonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie.  
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Rurociąg tłoczny do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych φ200PEPN10. 
5.4.3 MontaŜ studzienek kanalizacyjnych. 

Studzienkę kanalizacyjną wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999, w konstrukcji 
mieszanej: 

− część dolna murowana z cegły kanalizacyjnej „150“ na zaprawie cementowej „80“ do wys. 
15-20cm ponad wierzch najwyŜej wprowadzonej rury. Dno studzienek oraz kinety 
uformować z betonu B15 na warstwie chudego betonu B7,5 o gr. 7,0cm. Dopuszcza się 
część dolną  studzienki do wykonania z elementów prefabrykowanych. 

− część górną wykonać z kręgów betonowych o średnicy D=1,0m, połączenia kręgów na 
zakład i zaprawę cementową, zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie styków starannie 
zaspoinować. Przykrycie studzienki płytą Ŝelbetową, pokrywową z włazem Ŝeliwnym typu 
cięŜkiego, 

− stopnie złazowe z prętów stalowych φ20mm zabezpieczone antykorozyjnie farbą 
chlorokauczukową, 

− zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie studzienki zaizolować bitizolem R+2P, 
− zewnętrzna izolacja studzienki w gruncie nawodnionym przy zastosowaniu powłok 

wykonywanych z materiałów typu: Drizoro, Combiflex C2 + fizelina ochronna, zgodnie  
z instrukcjami producenta. W gruntach mokrych pod dno studni stosować podbudowę 

z kruszywa łamanego frakcji 5-20mm, grubość podbudowy ca 30cm. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne”   

pkt 7. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 
celu ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa, 
• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

• badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
• badanie szczelności całego przewodu, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
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• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
• róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego 

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  
• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć 10 cm,  
• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: 
• 1m (metr) wykonania robót związanych z ułoŜeniem rurociągów i kanałów w 

wykopach.  
• 1 szt. wykonania studzienki kanalizacyjnej. 

Pozostałymi jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez 
wykonawcę w  przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową sieci kanalizacyjnej, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 200 m w przypadku ułoŜenia rur w wykopach o ścianach 
umocnionych, zaś dla przewodów ułoŜonych w wykopach nieumocnionych około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w  
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A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
8.3. Odbiór wstępny. 
 Odbiorowi wstępnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

• badanie prawidłowości ułoŜenia rurociągów i kanałów, 
• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -  normy PN-81/B-10725), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego naleŜy uznać za dokładne, 
jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. 

JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, naleŜy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 
PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia.. 
10.2. Inne dokumenty. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – PKTSGGiK 

Warszawa 1996r. 
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C.02.02.00 PRÓBY SZCZELNOŚCI KANAŁÓW I RUROCI ĄGÓW CPV 
45232440-8 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania próby szczelności 
kanałów i rurociągów przy budowie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Pruchniku do przepustowości Qdśr=630m3/d”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania prób 

szczelności kanałów i rurociągów międzyobiektowych oczyszczalni ścieków.  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały. 
Materiały niezbędne do przeprowadzenia próby szczelności : 

• krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II   
• bale iglaste obrzynane nasycane kl.III. 
• klamry ciesielskie   
• rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm   
• króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe   
• tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych   
• kołnierze zaślepiające  
• śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami   

3. Sprzęt. 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”    
pkt 4. 

3.2. Zastosowany sprzęt do wykonywania prób szczelności. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prób szczelności powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• pompa 
• samochód skrzyniowy 
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4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

5.2. Próby szczelności. 
Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 

ale na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę szczelności 
całego przewodu. Przed przystąpieniem do próby szczelności naleŜy zachować następujące 
warunki: 

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w 
projekcie, 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

• odcinek przewodu powinien być stabilny na całej długości, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach 
lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania  wraz z umocnieniem 
złączy, 

• odcinki rurociągów tłocznych poddawane próbie szczelności powinny mieć długość 
ok. 200m, 

• na kanalizacji grawitacyjnej próby szczelności wykonuje się między poszczególnymi 
studniami, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

• przewód nie moŜe być poddany nadmiernemu działaniu promieni słonecznych, a zimą 
temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu wodą naleŜy pozostawić go na 

1 godzin w celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 15 

minut sprawdzać jego poziom, 
• cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 

pozytywnych wyników poszczególnych odcinków oraz po jego zasypaniu z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Rurociąg z rur kanalizacyjnych poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m słupa wody. 
Ciśnienie próbne moŜe być mniejsze, o ile wynika to z zagłębienia przewodu oraz studzienek 
pośrednich na trasie przewodu. 

Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróŜniany z wody. 

Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika. 
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6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uwaŜa się za 
szczelny kiedy dopełniona ilość wody w rurociągu  w czasie trwania próby (15min) nie 
wynosi więcej niŜ 0,02 dm3/m2 powierzchni rury 

W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury naleŜy je wymienić, a próbę szczelności 
powtórzyć. Po sprawdzeniu na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie 
kanałowej (z odpowiednim zagęszczeniem) 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez wykonawcę w  

przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9. Podstawa płatności. 
 9.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Przy próbie szczelności podstawą płatności jest wykonanie następujących prac: 

• Opuszczenie materiałów na dno wykopu. 
• Wykonanie oporów i rozparć. 
• Zaślepienie końcówek badanego odcinka. 
• Zamontowanie pompy. 
• Uzyskanie wymaganego ciśnienia. 
• Kontrola złączy. 
• DemontaŜ pompy, oporów i rozparć. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Inne dokumenty. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych , 

PKTSGGK, 1994. 
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C.03.00.00 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH  

C.03.01.00 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH – MONTAś 
WYPOSAśENIA TECHNOLOGICZNEGO CPV 45232423-3. 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem wyposaŜenia technologicznego w 
pompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn: 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku do przepustowości Qdśr=630m3/d”. 
1.2. Zakres stosowania  SST 
 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montaŜem wyposaŜenia technologicznego w pompowni ścieków. 
W zakres tych robót wchodzą: 

wyposaŜenie pompowni: pompy ze stopą sprzęgającą, wyłączniki pływakowe, szafka 
sterownicza, czujnik poziomu, rurociągi tłoczne, zawory zwrotne, zasuwy odcinające, 
prowadnice pomp, wywiewki. 

kontrola jakości. 
1.4. Określenia podstawowe 
Przepompownia ścieków – obiekt inŜynierski z wyposaŜeniem, instalacją i pomocniczym 
sprzętem technicznym słuŜący do przepompowywania ścieków z niŜszego poziomu na 
wyŜszy. 
WyposaŜenie pompowni - zespół pompowy, instalacja i pomocniczy sprzęt techniczny 
słuŜący do przepompowywania ścieków z niŜszego poziomu na wyŜszy. 
Zasilanie elektryczne pompowni – wewnętrzna i zewnętrzna instalacja elektryczna wraz z 
urządzeniami pomiarowymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt 1. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany: 

dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 
2.2. Charakterystyka pompowni 
 Parametry pompowni ścieków surowych: 
- całkowita wysokość podnoszenia H=12,3m 
- obliczeniowa wydajność pompowni Qp=20,2l/s 
- rzędna terenu przy pompowni 228,20 m n.p.m. 
- rzędna dna pompowni 221,45 m n.p.m. 
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- rzędna wlotu kanałów do pompowni 228,48 m n.p.m. 
- rzędna osi wylotu rurociągu tłocznego z pompowni 226,50 m n.p.m. 
2.2.1 Zbiornik pompowni 
Zbiornik pompowni istniejący, Ŝelbetowy. W pokrywie zbiornika naleŜy przewidzieć 
- 2 włazy eksploatacyjne i właz rewizyjny – wg projektu części konstrukcyjnej, 
2.2.2. Pompy 

W pompowni zostaną zamontowane 2szt. pomp zatapialnych do ścieków. Praca pomp 
przemienna, sterowana przy pomocy 3-ech sygnalizatorów poziomu ścieków, instalowanych 
na poziomach: 
-poziom minimalny-wyłączenie pompy 
-poziom maksymalny-włączenie pompy 
-poziom alarmowy-przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków. 
Parametry techniczne pomp: 
- pompa zatapialna do ścieków wykonanie standard.  
Parametry pracy: Q =20,2 l/s ; H = 12,3 m. sł. w. ; P1 = 7,22 kW ; P2 = 6,0 kW ;  
n = 1450obr/min. 
WyposaŜenie dodatkowe pomp: 
-stopa sprzęgająca z kolanem wylotowym  
-prowadnica jednorurowa z górnym uchwytem 
-łańcuch stalowy z szeklą. 
Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp: 
- pompy mają być wyposaŜone w otwarty wirnik hydrauliczny z ostrą krawędzią łopatki 
wirnika 
- prędkość obrotowa wirnika nie moŜe być wyŜsza niŜ 1450 obr/min 
- pompa ma być napędzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68. 
Silnik ma być zasilany napięciem 400 V 
- moc znamionowa silnika (P2) powinna być nie większa niŜ 6,0 kW, przy czym znamionowy 
pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyŜszy od 7,22 kW 
- prąd znamionowy silnika ma być nie większy niŜ 12,5 A 
- wał pomp ma być ułoŜyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz 
regulacji łoŜyskach tocznych 
- wał pompy ma być wykonany ze stali nierdzewnej 
- wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, ma być uszczelniony za pomocą dwóch 
uszczelnień, przy czym pierścienie ślizgowe uszczelnienia mechanicznego od strony medium 
mają być wykonane z węglika krzemu (SiC/SiC). Uszczelnienia mają zapewniać prawidłową 
pracę niezaleŜnie od kierunku obrotów i być odporne na gwałtowne zmiany temperatury 
- silnik pompy ma mieć wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 
pompę od zasilania w przypadku przeciąŜenia silnika 
2.2.3. Sterowanie  

Układ sterujący pracą pomp powinien realizować następujące funkcję: 
• załączanie i wyłącznie pomp w zaleŜności od poziomu ścieków, 
• przemienna praca pomp, 
• w przypadku awarii jednej z pomp, automatyczne załączenie następnej sprawnej 

pompy,   
• blokowanie załączenie pompy, której układ zabezpieczający wykazuje awarię,  
• w przypadku braku zasilania lub wyłączenia układu automatyczne zapewnienie 

kontynuowania procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia 
parametrów pracy, 

• zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”. 
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Układ sterowania umoŜliwiać będzie automatyczną pracę przepompowni a takŜe pracę 
w trybie ręcznego sterowania. 
2.3. Armatura i ruroci ągi 

Armatura pompowni montowana będzie w komorze armatury, która znajduje się poza 
zbiornikiem pompowni.  
a) armatura: 

• zawór Ŝeliwny zwrotny jednoklapowy DN150 PN10 – 2 szt., 
• zasuwa klinowa DN 150 PN10 – 2 szt. 

b) rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur φ160PE, L= 10,5m. 
c) kształtki PE: 

• kolano 90° φ160 - 3 szt., 
• trójnik równoprzelotowy φ160 – 1 szt., 
• tuleje kołnierzowe φ160 – 4 szt., 
• tuleje kołnierzowe φ110 – 2 szt., 
• redukcja φ110/160 – 2 szt., 

d) kołnierze stalowe do tulei: 
• DN 150 – 4 szt., 
• DN 100 – 2 sz. 

e) wentylacja zbiornika pompowni: 
• Rura wywiewna φ110PVC; 2 szt., 
• Przewód wentylacyjny φ110PVC L=6,0m. 

2.4 Krata koszowa 
• wykonanie dla zbiornika: kołowego ø 3000 mm w rzucie 
• zagłębienie dna rury: ok. 6000 mm 
• prześwit oczek kosza kraty: 50 mm, 
• wymiary kraty koszowej: 550 x 550 x 550 mm 
• prowadnice: (rury 48,3 stal 1.4301) (dostawa Zamawiającego) 
wykonanie: 
• wsporniki prowadnic: stal nierdzewna 1.4301 
• ilość wsporników 3 szt. dla zagłębienia rury wlotowej > 3000m od stropu zbiornika 
• krata: stal nierdzewna 1.4301 
• łańcuch kraty zakończony szeklą: stal nierdzewna 1.4301 
opróŜnianie kosza : dolna ramka kosza odchylana na zawiasie 

Do transportu kraty koszowej za zbiornika pompowni zastosować naleŜy Ŝuraw słupowy z 
wciągarką, o udźwigu 150kg.  
 
2.5. Składowanie materiałów 

Pompy, armatura i osprzęt powinny być przechowywane w zamkniętym suchym i 
oświetlonym pomieszczeniu. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
Sprzęt do wykonania robót: 

• zgrzewarka do rur PE 

4. Transport 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 4.2. Transport  

Materiały, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodny z zaleceniami producenta. 

5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
5.2. Prace montaŜowe 

Po posadowieniu, zamontowaniu komory zasuw naleŜy dokonać montaŜu pomp, 
rurociągów, armatury i kraty koszowej. Następnie naleŜy podłączyć pompownie do przewodu 
tłocznego. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”    
pkt 7. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inwestora 
W szczególności kontrola powinna obejmować szczelność połączeń elementów, 
zabezpieczenie przed korozją, połączenia przewodów elektrycznych. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi poszczególnych pozycji zawartych  przez wykonawcę w  
przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Badanie poprawności działania pompowni polega na kontroli: 

− podłoŜa, na którym posadowiona jest komora armatury 
− stanu szczelnych przejść przez ściany, 
− montaŜu i pracy pomp, 
− montaŜu sygnalizatorów poziomu ścieków, 
− połączeń króćców zbiornika z kanałem dopływowym i rurociągiem tłocznym. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 8.3. Rozruch 

Po dokonaniu odbioru wstępnego naleŜy dokonać rozruchu pompowni. 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne wymagania. 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 
PN-C-89207:1997  Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, 

PP-B i PP-R. 
PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
10.2. Inne dokumenty. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – PKTSGGiK 

Warszawa 1996r. 
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C.04.00.00 WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.  

C.04.01.00 CZĘŚĆ MECHANICZNO-BIOLOGICZNA CPV 45232421-9 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wyposaŜenia technologicznego części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla 
inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku do przepustowości 
Qdśr=630m3/d”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyposaŜenia technologicznego 
oczyszczalni ścieków wg technologii SBR: 
1. Stacja zlewcza ścieków dowoŜonych – 1 kpl 
2. Zintegrowane urządzenie sito + piaskownik – 1 kpl 
3. Pojemniki na skratki i piasek – 4 szt. 
4. Dmuchawa do napowietrzania ścieków do w zbiorniku retencyjnym: dmuchawa 1 szt.,  
5. Zbiornik retencyjny  
5.1. Ruszty napowietrzające z dyfuzorami – 2 kpl. 
5.2. Pompy w zbiorniku retencyjnym ścieków dopływających kanalizacją -2 szt. 
5.3. Mieszadło w zbiorniku retencyjnym – 1 szt., 
5.4. Rurociągi i armatura. 
6. Reaktory SBR- 4 szt.  
7. System napowietrzania reaktorów SBR: dmuchawy, ruszt napowietrzający SBR - 4 kpl.  
8. Kompresor sterowania pneumatycznego – 1 kpl 
9. Kanały i rurociągi technologiczne wraz z armaturą. 
10. System sterowania i AKP– 1 kpl 
11. Rozruch mechaniczny 
12. Rozruch hydrauliczny 
13. Rozruch technologiczny 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami i określeniami zawartymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”    
pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały i urządzenia. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej.  
 



SST C-00.00.00. Technologia oczyszczalni ścieków SBR                                                                                               

 71 

MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA TECHNOLOGII SBR 
2.1. Stacja zlewcza ścieków dowoŜonych 

Zaprojektowano stację zlewczą ścieków dowoŜonych z sitem i praską do skratek. Całe 
urządzenie będzie umieszczone w budynku. 
Stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed 
przekroczeniem załoŜonych wartości (zgodnych z przyjętymi normami). 
Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węŜa samochodu asenizacyjnego do układu 
odbioru ścieków za pomocą złącza. Przewoźnik wyposaŜony w identyfikatory 
transponderowe dokonuje swojej identyfikacji, następuje otwarcie zasuwy i wlot ścieków na 
sito z prasą. Zanieczyszczenia stałe płynące ze ściekami osadzają się na sicie. Zgarniacz 
ślimakowy zgarnia skratki z sita i transportuje je do kosza zasypowego prasy do skratek. 
Skratki są prasowane. Ścieki następnie przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł 
pomiarowy, w których odbywa się pomiar. Kontakt ze ściekami odbywa się w kapsule 
osłoniętej osłoną metalową, aŜurową od strony ścieków, która zabezpiecza sondy przed 
uszkodzeniem i zamuleniem. W przypadku, gdy parametry mierzonego ścieku nie mieszczą 
się we właściwych (określonych przedziałach wartości), zasuwa zostanie automatycznie 
zamknięta, a odbiór ścieków przerwany. 

Całkowita ilość oddanych ścieków zostaje zliczona przez przepływomierz 
elektromagnetyczny.  
    Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zostaje automatycznie zamknięta 
zasuwa, natomiast otwierają się zawory w kolektorach płuczących, następuje przepłukanie 
układu wodą i tym samym przygotowane do następnego odbioru ścieków.  
    Pracą całego układu ścieków zarządza panel sterujący wyposaŜony w komputer, drukarkę i 
czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców. Po kaŜdorazowym zlewie ścieków moŜna 
wydrukować raport dostawy zawierający: 
- Nr dostawcy, 
- datę i godzinę 
- ilość dostarczonych ścieków w danym dniu ogółem, 
- ilość obecnie dostarczonych ścieków, 
- wartość pH, kondunktancji i temperatury, 
- Nr pobranej próbki, 
- kontyngent ustalonej ilości ścieków dla danego klienta, 
- źródło skąd pochodzą ścieki. 
W skład stacji wchodzi: 
1. Ciąg zlewczo-pomiarowy φ125: 
- wąŜ giętki straŜacki długości ok. 3000mm z szybkozłączem DN100 
- wieszak na wąŜ, 
- zasuwa noŜowa DN125 z napędem pneumatycznym 
- kolektor płuczący 
- moduł pomiarowy (pH, kondunktancja, temperatura), 
- przepływomierz elektromagnetyczny MPP-04 DN 125 z czujnikiem i przetwornikiem, 
- elementy elektro-pneumatyki, 
- spręŜarka, 
- panel sterujący: komputer wyposaŜony w port RS-485 (z izolacją galwaniczną) i protokół 
MOTBUS RTU , 
- rury dolotowe i wylotowe ścieków ze stacji 
2. Czytnik transponderowy do szybkiej identyfikacji dostawców, 
3. Karta PCMCIA, czytnik kart PCMCIA, 
4. Drukarka, 
5. Sito z praską do skratek, 



SST C-00.00.00. Technologia oczyszczalni ścieków SBR                                                                                               

 72 

6. Program „SODA” do archiwizacji danych i fakturowania dostawców. 
 
Parametry techniczne stacji zlewczej: 
Typ urządzenia:..............................................stacja zlewcza ścieków z sitem i prasą do skratek 
Wydajność..................................................................~ 1000 ÷ 1500 l/min (60  m3/h ÷ 90 m3/h) 
Zasilanie...............................................................................................3 PEN 400/230 V, 50 Hz 
Doprowadzenie zasilania...................................................................................YKY 5 × 4 mm 2 

Pobór mocy.............................................................................chwilowy ~ 9  kW; stały < 100 W 
Pobór wody dla układu płuczącego.......................................................................... ~ 20 l / cykl 
SpręŜone powietrze........................................................................................P u = 0,4 ÷ 0,6 MPa               
Mierzone parametry: 
 - maksymalny przepływ........................................................................≤ 4000  [ l / min ] 
 - rzeczywisty przepływ zaleŜny od oporu...................................~1000 ÷ 1500 [ l / min ] 
 - pH...............................................................................................................2 ÷ 14 [ pH ] 

- temperatura.............................................................................................. 0 ÷ 50  [ ° C ] 
- przewodność ............................................................................................0 ÷ 20  [ mS ] 

Średnice przewodów:  
- doprowadzający wodę, odprowadzający wodę i popłuczyny.................................................1” 
 - przewód przepływowy ścieków...............................................................................∅ 125 mm 
Średnica przyłącza (szybkozłącze typu straŜackiego).....................................................DN 100 
Wykonanie..........................................................................................stal kwasoodporna 1.4301 
Praca:.....................................Automatyczna / Ręczna (MoŜliwość współpracy z komputerem) 
Dla stacji z sitem i prasą do skratek 
Sito o oczkach................................................................................................................∅ 20 mm 
Moc silnika napędu ślimaka sita.......................................................................................1,5 kW 
Pojemność kosza zasypowego prasy................................................................................0,02 m3 

Pojemność komory prasującej........................................................................................0,024 m3 

Agregat hydrauliczny typ:...........................................................................................ZH62-1-00 
Moc silnika agregatu hydraulicznego...............................................................................2,2 kW 
Gabaryty agregatu............................................................................................805x225x300 mm 
Ciśnienie pracy.................................................................................................................20 MPa 
2.2. Zintegrowane urządzenie sito + piaskownik 
Przyjęto docelowo kompletne zintegrowane urządzenie do usuwania skratek i piasku - sito 
szczelinowe zintegrowane z piaskownikiem poziomym o następujących parametrach: 

- przepustowośćmaksymalna sita – Q =40 l/s 
- przepustowość piaskownika Q=20 l/s, stopień separacji piasku (średnica ziarna >0,2 
mm) - 90%.  

Zasada pracy urządzenia: 

Ścieki doprowadzane rurociągiem tłocznym kierowane są na sito szczelinowe, gdzie 
następuje separacja ciał stałych, zatrzymane skratki po płukaniu i odsączeniu transportowane 
są na zewnątrz urządzenia do pojemnika. Piasek separowany w piaskowniku poziomym 
transportowany jest do pojemnika ustawionego obok urządzenia. 

WyposaŜenie urządzenia: 

1. Sito szczelinowe o prześwicie φ6mm z transportem skratek i rynną zsypową, wlot ścieków 
DN200mm PN6, 
2. Piaskownik poziomy z transportem piasku, wylot ścieków DN200mm PN6. 
Moc silników – Ns= 075kW + 1,5kW + 1,1kW. 
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Wykonanie urządzenia ze stali kwasoodpornej.  
3. Układ kontrolno-sterujący – panel sterowania pracą urządzenia. 
Doprowadzenie wody do sita - DN32PE. 
Urządzenie wraz z pojemnikami na skratki i piasek będzie ustawione w pomieszczeniu 
zamkniętym, w budynku oczyszczalni. 
Do gromadzenia skratek i piasku przyjęto wysypowe, przejezdne pojemniki stalowe na 
skratki oraz na piasek o poj. 1,1m3  
Utylizacja skratek i piasku: 

Skratki zatrzymane w sicie po przepłukaniu i odsączeniu będą transportowane 
automatycznie do szczelnego pojemnika na skratki, ustawionego obok urządzenia. 
Gromadzone w pojemniku skratki będą posypywane wapnem chlorowanym i okresowo 
wywoŜone z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów komunalnych. 

Piasek zatrzymywany w piaskowniku będzie przenoszony automatycznie przenośnikiem 
ślimakowym do szczelnego pojemnika ustawionego obok urządzenia. 
Piasek będzie gromadzony w  pojemniku będzie okresowo wywoŜony z terenu oczyszczalni 
na wysypisko odpadów komunalnych. 
2.3. Pojemnik na skratki 
Wysypowy, przejezdny pojemnik stalowy, ocynkowany na skratki z rusztem ociekowym. 
Ruszt ociekowy (blacha z otworami wraz z gumową listwą uszczelniająca) mocowany do 
płaszcza zbiornika. Konstrukcja pojemnika dostosowana do rozładunku przez samochody 
śmieciarki wyposaŜone we wsyp mechaniczny. 
Pojemnik wyposaŜony w koła jezdne w wersji wzmocnionej o nośności 4x400kg. 
Charakterystyka techniczna: 
- pojemność – 1,1m3 
- długość max- 1361mm 
- szerokość max – 1000mm 
- wysokość max – 1437mm 
- rozstaw kół jezdnych – 740x882mm 
- masa – ca141kg. 
2.4. Dmuchawa do napowietrzania ścieków w zbiorniku retencyjnym  

Do napowietrzania ścieków dowoŜonych przyjęto dmuchawę bocznokanałową. 
Parametry dmuchawy: Q=35m3/h, spręŜ=0,35bar, Ns=1,1kW. Dmuchawa zostanie 
zainstalowana w budynku oczyszczalni ścieków w pomieszczeniu technologicznym. 
Dmuchawa w wykonaniu standardowym zamkniętym, bezolejowa, zblokowana z silnikiem 
elektrycznym. Materiał obudowy i wirnika – aluminium. Wirnik osadzony bezpośrednio na 
wale silnika. Silnik standardowy, dwubiegowy przystosowany do pracy ciągłej. 
2.5 Zbiornik retencyjny.  
2.5.1. Ruszt napowietrzający. 

Na dnie zbiorników retencyjnych instalowane będą ruszty napowietrzające z 
dyfuzorami membranowymi o średnicy 50mm, do średniopęcherzykowego napowietrzania 
ścieków. MontaŜ dyfuzorów w kaŜdym zbiorniku (po szt. 6) na ruszcie z rury ciśnieniowej 
przy uŜyciu łączników zaciskowo-uszczelniających. Ruszt napowietrzający stanowi rura 
ø50PEPN4 o długości ca 15m na jeden zbiornik. 
Dane techniczne dyfuzorów: 
- podstawa dyfuzora o średnicy 50mm, wykonana z polipropylenu z 30% włóknem szklanym, 
- mocowanie na ruszcie- gwint zewnętrzny M14x1,25 + łącznik zaciskowo-uszczelniający, 
- membrana dyfuzora wykonana z elastycznej, perforowanej powłoki, z mieszanki 
kauczukowej typu EPDM o grubości 1mm, powierzchnia czynna 10cm2, 
- zalecany przepływ powietrza – 4m3/h. 
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2.5.2. Pompy w zbiorniku retencyjnym. 
W zbiorniku retencyjnym zostaną zamontowane 2 pompy zatapialne do ścieków. 

Praca pomp przemienna, sterowanie przy pomocy 3-óch sygnalizatorów poziomu ścieków, 
instalowanych na poziomach: 
- poziom minimalny-wyłączenie pompy 
- poziom maksymalny-włączenie pompy 
- poziom awaryjny- przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków. 
Parametry techniczne pomp: 
- pompa zatapialna do ścieków wykonanie standard.  
Parametry pracy: Q=20,7 l/s; H = 14 m. sł. w.; P1 = 7,22 kW; P2 = 6,0 kW; n = 1430 obr/min. 
WyposaŜenie dodatkowe pompy: 
-stopa sprzęgająca z kolanem wylotowym  
-prowadnica jednorurowa z górnym uchwytem 
-łańcuch stalowy z szeklą. 
Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp: 
- prędkość obrotowa wirnika nie moŜe być wyŜsza niŜ 1430 obr/min 
- moc znamionowa silnika (P2) powinna być nie większa niŜ 6,0 kW, przy czym znamionowy 
pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyŜszy od 7,22 kW 
- pompy mają być wyposaŜone w otwarty wirnik hydrauliczny z ostrą krawędzią łopatki 
wirnika 
- pompa ma być napędzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68. 
Silnik ma być zasilany napięciem 400 V 
- prąd znamionowy silnika ma być nie większy niŜ 12,5 A 
- wał pomp ma być ułoŜyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz 
regulacji łoŜyskach tocznych 
- wał pompy ma być wykonany ze stali nierdzewnej 
- wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, ma być uszczelniony za pomocą dwóch 
uszczelnień, przy czym pierścienie ślizgowe uszczelnienia mechanicznego od strony medium 
mają być wykonane z węglika krzemu (SiC/SiC). Uszczelnienia mają zapewniać prawidłową 
pracę niezaleŜnie od kierunku obrotów i być odporne na gwałtowne zmiany temperatury 
- silnik pompy ma mieć wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 
pompę od zasilania w przypadku przeciąŜenia silnika. 
2.5.3. Mieszadło w zbiorniku retencyjnym. 

• średnica śmigła 300mm, 
• prędkość obrotowa 904 obr/min. 
• znamionowy pobór mocy P1=2,21kW, 
• znamionowa moc silnika P2=1,5kW, 
• kontrola szczelności, 
• kontrola temperatury, 
• masa 48 kg, 
• temperatura cieczy do 40ºC, 
• głębokość zanurzenia do 22m, 

Do wyciągania mieszadła ze zbiornika retencyjnego w projekcie przewidziano przejezdną 
wyciągarkę ręczna, o konstrukcji stalowej składanej. 
2.5.4 Rurociągi i armatura zbiornika retencyjnego 
a) rury PE: 
- rura ciśnieniowa ø160PE L = 6m, 
- rura ciśnieniowa ø250PE L = 1,5m, 
b) kształtki PE: 
- tuleja kołnierzowa ø160PE – 4 szt., 
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- kolano 90º ø160PE – 2 szt.,  
- trójnik równoprzelotowy ø160PE – 1 szt., 
c) kształtki stalowe: 
- kołnierz stalowy DN 150 do tulei – 4 szt., 
d) armatura: 
- zawór zwrotny jednoklapowy DN 150  - 2 szt., 
- zasuwa noŜowa DN 150 – 2 szt. 
2.6. Reaktory SBR  

Na reaktory biologiczne zastosowano zbiorniki naziemne, pionowe,  
o podstawie kołowej – 4 szt., o następujących parametrach:  

• Średnica wewnętrzna D                                            5000 mm 
• Wysokość uŜytkowa H2                                            5400 mm 
• Wysokość całkowita H1                                            7000 mm 
• Pojemność uŜytkowa                                                105 m3 
• Ciśnienie obliczeniowe                                             hydrostatyczne 
• Ciśnienie próbne                                                       hydrostatyczne 
• Temperatura obliczeniowa                                       otoczenia 
• Przeznaczenie                                                           ścieki komunalne 
• Gęstość medium                                                       1200 kg/m3 

 

 
 
Materiały uŜyte do produkcji: 

• śywica  P-138 – warstwa chemoodporna /DSM/ 
• P-1056 – warstwa konstrukcyjna /DSM/ 
• Maty, rowing oraz tkaniny szklane /KHS S.A./ 
• Izolacja pianka -PU g=40 mm 
• Uszczelki  -EPDM 
• Elementy złączne -Fe/Zn9 
• WyposaŜenie dodatkowe –drabiny, balustrady st3s zabezpieczone antykorozyjnie 

epoksydowym zestawem malarskim 
W górnej części zbiornika znajduje się właz kontrolny o średnicy 600 mm, zamykany 
pokrywą wykonaną z tego samego materiału co zbiornik, przymocowaną do zbiornika  
za pomocą zawiasu. Pokrywę zamyka się za pomocą „zatrzasku”. Zawias i „zatrzask” 
wykonane są ze stali kwasoodpornej. Na obwodzie pokrywy umieszczona jest uszczelka, 
wykonana ze specjalnej gumy EPDM, która, po dociśnięciu pokrywy do czaszy zbiornika, 
gwarantuje hermetyczną szczelność połączenia.  
Zbiornik stanowiący reaktor biologiczny jest jednym z elementów ciągu technologicznego 
oczyszczania ścieków i musi być połączony rurociągami z innymi urządzeniami 
technologicznymi oczyszczalni. W tym celu, w ścianach pionowych i ścianie górnej zbiornika 
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zostają wycięte otwory o róŜnych średnicach i rozmieszczeniu wynikającym z projektu 
technicznego i wiedzy technicznej wykonawcy na temat poprawnej technologii pracy 
reaktora. W wykonane otwory wgrzane są polietylenowe tuleje kołnierzowe i krótkie odcinki 
rur o średnicach odpowiadających wyciętym otworom, które słuŜą do połączeń zbiornika z 
zaworami i rurociągami ciągu technologicznego oczyszczalni. W ścianie bocznej zbiornika w 
dolnej części zlokalizowany jest właz montaŜowy φ600mm, umoŜliwiający prace montaŜowe 
wewnątrz zbiornika. Pokrywa włazu jest przykręcana do zbiornika śrubami. Zbiorniki 
wykonywane są w technologii nawijania na rdzeń.  
2.7. System napowietrzania reaktorów SBR. 

Do napowietrzania zbiorników SBR zastosowano 4 dmuchawy o parametrach: 
Qp=4,42m3/min, ∆p=0,06MPa, P=6,6kW, Ps=7,5kW, n=2925obr./min, wyposaŜenie 
dodatkowe - osłona dźwiękochłonna. 

Dmuchawa - charakterystyka: 
- korpus, płyty robocze, pokrywy śL 250 wg PN 92/H-83101, 
- koła zębate w klasie wykonania 6-D/II stal 20 HG wg PN90/M-88522, 
- tłoki stal 40H wg PN 93/M-84019, 
- łoŜyska SKF lub FAG z luzem C3. 

WyposaŜenie standardowe dmuchawy: 
- jednostka dmuchawy, 
- silnik elektryczny, 
- rama wsporcza z saniami naciągowymi, 
- przekładnia pasowa, 
- osłona przekładni, 
- filtr powietrza, 
- tłumik hałasu wlotowy, 
- tłumik hałasu wylotowy, 
- zawór przeciąŜeniowy, 
- zawór zwrotny, 
- króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym, 
- manometr z węŜem gumowym, wibroizolatory, ruby fundamentowe, wskaźnik  
  zanieczyszczenia filtra powietrza, instrukcja obsługi. 
 Osłona dźwiękochłonna – charakterystyka: 
- skuteczność akustyczna 20dBA 
Szkielet osłony stanowią elementy z profili stalowych. Dwa czołowe kasetony oraz dach 
przykręcane są do ramy i tworzą sztywna konstrukcję. Z kasetonem czołowym zmontowane 
są: wentylator i króciec do podłączenia przewodu odprowadzającego powietrze z zaworu 
przeciąŜeniowego. Na dachu usytuowane są króćce do zamontowania manometru oraz 
wskaźnika zanieczyszczenia filtra. 

Dmuchawy powinny być ustawione na fundamentach wolnych od drgań. W 
fundamentach mocuje się 4 ruby FAN 10/12. Na zamocowane ruby naleŜy nakręcić 
podkładki wibroizolacyjne, ułoŜyć agregat na podkładkach i dokonać poziomowania. 

Na dnie reaktorów SBR instalowany jest ruszt napowietrzający z dyfuzorami 
membranowymi talerzowymi drobnopęcherzykowymi 34 sztuki na 1 zbiornik. Dyfuzory są 
wykonane z materiałów odpornych na korozję (membrana EPDM – kauczuk etylenowo-
propylenowo-dienowy). Konstrukcja dyfuzorów membranowych umoŜliwia okresowe 
wyłączenie dopływu powietrza do rusztu napowietrzającego, czyli prowadzenie cyklicznego 
procesu napowietrzania. Wydatek 1-do dyfuzora – ca 8 m3/h. Dyfuzory talerzowe są 
nakręcone bezpośrednio na wspawane wcześniej na rozdzielaczu nyple gwintowane (łączniki 
EBT) ze stali nierdzewnej kl. 0H18N9 R 1”. Powietrze poprzez końcówkę gwintowaną 
doprowadzane jest centrycznie między szkielet z tworzywa sztucznego, a przeponę tworząc 
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poduszkę powietrzną. Rozciągnięcie przepony powoduje otwarcie otworków 
rozmieszczonych równomiernie na całej jej powierzchni i powietrze w kształcie drobnych 
pęcherzyków wydostaje się do cieczy. Po ustaniu dopływu powietrza przepona wraca do 
swego pierwotnego połoŜenia, otworki zamykają się, a zawór zwrotny  umieszczony po 
wewnętrznej stronie membrany zapewnia dodatkowe uszczelnienie wlotu powietrza. 
Szczególnie waŜny z punktu widzenia równomierności rozprowadzenia powietrza jest 
pierścień wzmacniający.  
2.8.Kompresor sterowania pneumatycznego  

Kompresor przeznaczony jest do sterowania pracą zaworów pneumatycznych. 
Kompresor przeznaczony do spręŜania powietrza z wahliwym tłokiem, 2-cylindrowy, 
bezolejowy, ze zbiornikiem o pojemności 24 litrów.  
Wykonanie zbiornika - stal węglowa, spawana, emaliowany od środka, malowany proszkowo 
z zewnątrz. Zbiornik na ciśnienie dopuszczalne -10 atmosfer. 
Osprzęt kompresora: 
- presostat Condor (czujnik ciśnienia) z nastawą 5,5-7,5 bar, 
- zawór bezpieczeństwa, 
- zawór odpowietrzający (szybkiego spustu lub kulowy), 
- zespół przygotowania powietrza – manometr + filtr + reduktor. 
Parametry kompresora: 
- wydajność – 6,66m3/h 
- ciśnienie – 7 bar 
- moc silnika – 0,37kW 
- wymiary kompresora – długość-251mm, szerokość-195mm, wysokość-191mm. 
2.9. Kanały i rurociągi technologiczne wraz z armaturą  

Rurociągi technologiczne montowane są z rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
(PE, PVC, PP) o średnicach: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm.  
Zawory sterowane pneumatycznie: 
- DN100(ø100) – 12 szt., 
- DN100(ø150)– 8 szt. 
 
Zestawienie rurociągów i armatury podano w poniŜszej tabeli: 
A.CZĘŚĆ MECHANICZNA OCZYSZCZALNI - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 
   Rurociąg dopływu ścieków do sitopiaskownika 

Rura ciśnieniowa ø160PE  m 7,0 PE  
Kolano ø160PE 90º szt. 4 PE  
Redukcja ø160/200PE szt. 1 PE  
Kolano ø200PE szt. 1 PE  
Tuleja kołnierzowa ø200PE szt. 1 PE  
Kołnierz stalowy do tulei kołnierzowej DN150 szt. 1 stal  

   Rurociąg odpływu ścieków z sitopiaskownika 
Rura ciśnieniowa ø200PE m 12,0 PE  
Kolano ø200PE 90º  szt. 4 PE  
Tuleja kołnierzowa ø200PE szt. 1 PE  
Kołnierz stalowy do tulei kołnierzowej DN200 szt. 1 stal  
Kolano ø250PVC szt. 1 PVC  

   Rurociąg odpływowy ze stacji zlewczej 
Rura kanalizacyjna ø160PVC m 4,0 PE  
Kolano ø160PVC 90º  szt. 1 PCV  
Trójnik równoprzelotowy ø160PVC szt. 1 PCV  
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Trójnik redukcyjny ø160/110PVC szt. 1 PCV  
Redukcja ø160/110PVC szt. 1 PCV  
Redukcja ø110/75PVC szt. 1 PCV  
Rura ø110 PVC  m 1,0 PE  
Rura ø75 PVC  m 1,0 PE  
Trójnik ø75PVc 45º szt. 1 PCV  

  Rurociąg spręŜonego powietrza do napowietrzania zbiorników retencyjnych 
Rura ø50PE PN4 m 5,0 PE  
Kolano 90° φ50PE PN4 szt. 4 PE  
Zawór przelotowy DN40 szt. 1 stal  
Redukcja φ50/32PE PN4 szt. 1 PE  
Kształtki zaciskowe przejściowe φ32 PE25 szt. 1 PE  

C.CZĘŚĆ BIOLOGICZNO-OSADOWA - HALA REAKTORÓW 
Wyszczególnienie Jedn. Ilość Materiał  
Rurociąg tłoczny do SBR φφφφ160PE PN10 kpl. 1 PE 
Rura ciśnieniowa φ160PE m 25 PE 
Kolano 90° φ160PE szt. 2 PE 
Trójnik redukcyjny φ160/110PE szt. 8 PE 
Zaślepka φ160PE szt. 1 PE 
Rurociąg dopływowy do SBR φφφφ110PE PN10 kpl. 8 PE 
Tuleja kołnierzowa φ110PE szt. 24 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN100 szt. 24 stal 
Mufa φ110PE szt. 8 PE 
Zasuwa noŜowa DN100 szt. 8 Ŝel. 
Rurociąg odpływowy zbiorczy φφφφ200PEPN10 kpl. 1 PE 
Rura ciśnieniowa φ200PE m 28 PE 
Kolano 90° φ200PE szt. 3 PE 
Trójnik redukcyjny 90° o φ200/160PE szt. 6 PE 
Redukcja  φ160/200 PE szt. 1 PE 
Rurociąg odpływowy z SBR φφφφ160PEPN10 kpl. 8 PE 
Rura ciśnieniowa φ160PE m 28 PE 
Trójnik równoprzelotowy  90° φ160PE szt. 8 PE 
Kolano 90° φ160PE szt. 8 PE 
Zaślepka  φ160PE szt. 8 PE 
Tuleja kołnierzowa φ160PE szt. 24 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN150 szt. 24 stal 
Instalacja odpowietrzająco–napowietrzająca odpływu z 
SBR φφφφ63PE 

kpl. 8 PE 

Rura ciśnieniowa φ63PE m 20 PE 
Wywiewka wentylacyjna φ63PE szt. 8 PE 
Króciec poboru ścieków oczyszczonych φφφφ32PE z 
zaworem przelotowy DN25 

kpl. 1 PE 

Rurociąg zbiorczy spustu osadu z SBR φφφφ110PE PN10 kpl. 1 PE 
Rura ciśnieniowa φ110PE m 30 PE 
Kolano 90° φ110PE szt. 7 PE 
Trójnik równoprzelotowy 90°φ110PE szt. 4 PE 
Tuleja kołnierzowa φ110PE szt. 5 PE 
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Kołnierz stalowy do tulei DN100 szt. 5 stal 
Zasuwa noŜowa Dn100 szt. 2 Ŝel. 
Rurociąg spustu osadu z SBR φφφφ110PE PN10 kpl. 4 PE 
Rura ciśnieniowa φ110PE m 8 PE 
Tuleja kołnierzowa φ110PE szt. 12 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN100 szt. 12 stal 
Kolano 90° φ110PE szt. 8 PE 
Zasuwa noŜowa Dn100 szt. 4 Ŝel. 
Rurociąg tłoczny osadu do STO φφφφ90/110PE PN10 kpl. 1 PE 
Tuleja kołnierzowa φ110PE szt. 2 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN100 szt. 2 stal 
Kolano 90° φ110PE szt. 1 PE 
Trójnik równoprzelotowy 90°φ110PE szt. 1 PE 
Kolano 45° φ110PE szt. 2 PE 
Rura ciśnieniowa φ110PE m 7 PE 
Zawór zwrotny jednoklapowy(lub kulowy) DN100 szt. 2 Ŝel. 
Zasuwa noŜowa DN100 szt. 2 Ŝel. 
Redukcja  φ110/90 PE szt. 1 PE 
Tuleja kołnierzowa φ90PE szt. 1 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN80 szt. 1 stal 
Rurociąg zbiorczy spustu osadu z STO φφφφ110PE PN10 kpl. 1 PE 
Rura ciśnieniowa φ110PE m 30 PE 
Kolano 45° φ110PE szt. 2 PE 
Trójnik równoprzelotowy 90°φ110PE szt. 2 PE 
Rurociąg spustu osadu z STO φφφφ110PE PN10 kpl. 2 PE 
Rura ciśnieniowa φ110PE m 6 PE 
Kolano 90° φ110PE szt. 4 PE 
Mufa φ110PE szt. 2 PE 
Tuleja kołnierzowa φ110PE szt. 2 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN100 szt. 2 stal 
Zasuwa noŜowa DN100 szt. 2 Ŝel. 
Rurociągi przelewów awaryjnych SBR i STO φφφφ160PE kpl. 6 PE 
Rura ciśnieniowa φ160PE m 30 PE 
Kolano 90° φ160PE szt. 6 PE 
Rurociągi opróŜniania reaktorów φφφφ110PEPN10 kpl. 6 PE 
Rura ciśnieniowa φ110PE m 9 PE 
Kolano 90° φ110PE szt. 6 PE 
Tuleja kołnierzowa φ110PE szt. 6 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN100 szt. 6 stal 
Zasuwa noŜowa DN100 szt. 6 Ŝel. 
Rurociąg zbiorczy opróŜniania i przelewów φφφφ160PE kpl. 1 PE 
Rura ciśnieniowa φ160PE m 35 PE 
Kolano 90° φ160PE szt. 4 PE 
Kolano 45° φ160PE szt. 2 PE 
Trójnik równoprzelotowy  90° φ160PE szt. 6 PE 
Trójnik redukcyjny 90°  φ160/110PE szt. 6 PE 
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Mufa φ160PE szt. 6 PE 
Zaślepka φ160PE szt. 1 PE 
Rurociąg spręŜonego powietrza SBR φφφφ110PE PN4 kpl. 4 PE 
Rura ciśnieniowa do gazu φ110PE PN4 m 40 PE 
Kolano 90° φ110PE  szt. 18 PE 
Redukcja φ110/90PE  szt. 4 PE 
Tuleja kołnierzowa φ90PE szt. 4 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN80 szt. 4 stal 
Kolano 90° φ90PE  szt. 4 PE 
Zawór zwrotny jednoklapowy (lub kulowy) DN80 szt. 4 Ŝel. 
Rurociąg spręŜonego powietrza STO φφφφ90PE PN4 kpl. 2 PE 
Rura ciśnieniowa do gazu φ110PE PN4 m 17 PE 
Kolano 90° φ110PE  szt. 10 PE 
Redukcja φ110/90PE  szt. 2 PE 
Tuleja kołnierzowa φ90PE szt. 2 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN80 szt. 2 stal 
Kolano 90° φ90PE  szt. 2 PE 
Zawór zwrotny jednoklapowy (lub kulowy) DN80 szt. 2 Ŝel. 
Króciec rewizyjny rusztu SBR i STO Dn25 kpl. 6 stal 
Kołnierz stalowy zaślepiający DN100 szt. 6 stal 
Zawór przelotowy DN25 szt. 6 stal 
Złączki przejściowe z gwintem Dn25 szt. 18 stal 
Instalacja wentylacyjna reaktorów φφφφ250PVC kpl. 6 PVC 
Nasuwka kanalizacyjna φ250PVC szt. 6 PVC 
Wywiewka wentylacyjna φ250PVC szt. 6 PVC 
Króciec czujników reaktorów SBR DN100 kpl. 4 stal 
Kołnierz stalowy zaślepiający DN100 szt. 4 stal 
Króciec poboru próbek osadu DN25 kpl. 6 stal 
Kołnierz stalowy zaślepiający DN40 szt. 6 stal 
Zawór przelotowy DN25 szt. 6 stal 
Złączki przejściowe z gwintem DN25 szt. 18 stal 
Króciec awaryjnego spustu osadu z STO  
φφφφ110PE PN10 

kpl. 2 PE 

Rura ciśnieniowa φ110PE m 4 PE 
Kolano 90° φ110PE szt. 2 PE 
Mufa φ110PE szt. 2 PE 
Tuleja kołnierzowa φ110PE szt. 2 PE 
Kołnierz stalowy do tulei DN100 szt. 2 stal 
Zasuwa noŜowa DN100 szt. 2 Ŝel. 
Szybkozłącze Dn100mm do podłączenia taboru 
asenizacyjnego 

szt. 2 alum. 

Nasada szybkozłącza Dn100mm szt. 2 alum. 
 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca przystępujący do wykonania części technologicznej oczyszczalni ścieków 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Ŝuraw samochodowy 
• ciągnik kołowy 
• przyczepa kołowa 
• narzędzia tnące do cięcia rur 
• zgrzewarka do rur PE 
• oraz innych wynikających ze specyfiki prac i wymagań Dokumentacji Projektowej. 

4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt 5. 

4.2. Transport materiałów i urządzeń 
 Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia moŜna przewozić ogólnodostępnymi 
środkami transportu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzaj transportu powinien być 
dostosowany do rodzaju i ilości przewoŜonego materiału lub urządzenia i nie powinien 
powodować uszkodzenia go. 

Zbiorniki SBR powinny podczas transportu być zabezpieczone pasami przed 
przesuwaniem. NaleŜy zwrócić uwagę, aby nie stykały się z ostrymi krawędziami i nie 
zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
MontaŜ wyposaŜenia naleŜy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz wytycznymi producentów poszczególnych 
urządzeń. 
5.1.1. Szkolenie obsługi oczyszczalni ścieków 

Po wykonaniu robót naleŜy przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi oczyszczalni 
ścieków. Program szkolenie powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom 
wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 
dostarczanego urządzenia. Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie oczyszczalni 
ścieków. W programie szkolenia naleŜy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie 
właściwego bezpiecznego uŜytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. Zakres 
oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach 
technicznych urządzeń. 
5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Obiekty technologiczne będą posiadały instrukcję BHP, niezbędną 
do bieŜącej obsługi wykonaną w języku polskim. 
5.1.3 System sterowania i AKP 

Oczyszczalnia ścieków wyposaŜona w system automatycznego sterowania oparty na 
sterownikach PLC  i oprogramowaniu dostarczonym fabrycznie. Procesy technologiczne, 
napędy maszyn i urządzeń sterowane za pośrednictwem szafy sterowniczej, wyposaŜonej w 
sterownik przemysłowy PLC. System sterujący automatycznie rejestrujący dane 
eksploatacyjne oczyszczalni i urządzeń w dłuŜszych okresach czasu, w tym ilości ścieków 
surowych i oczyszczonych. System sterujący winien zapewniać: 
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- rejestr informacji o napływie ścieków i automatyczne dopasowanie przepustowości 
oczyszczalni 
- automatyczne sterowanie pracą oczyszczalni w sytuacji silnie zwiększonego napływu 
ścieków 
- kontrole stanu pracy urządzeń oczyszczalni ścieków 
- zakłócenia w pracy oczyszczalni z odczytem na tablicy informacyjnej (display) szafy 
sterowniczej.  
Zastosowanie automatyki przemysłowej opartej na najnowszych osiągnięciach przemysłu 
elektronicznego w skuteczny sposób winno eliminować błędy obsługi oraz ograniczać pracę 
personelu do okresowej obsługi obiektu. 

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika realizowany 
automatycznie – pomiar elektroniczny z wyświetlaniem wartości chwilowych, dobowych, 
tygodniowych itd., wg zadanego programu. Pomiar oparty na zasadzie automatycznego 
rejestrowania i zliczania objętości ścieków oczyszczonych w fazie spustu z reaktorów 
biologicznych SBR. Określenia poziomu cieczy – ścieków w reaktorze przy zastosowaniu 
hydrostatycznych sond poziomu. Przetworzenie sygnału analogowego z sondy w 
przetworniku analogowo – cyfrowym na wartość cyfrową, z przesłaniem do sterownika PLC. 
Wartość po przeliczeniu wyświetlana na panelu operatorskim stanowi miarę poziomu ścieków 
w reaktorze, jak równieŜ stanowi podstawę do parametryzacji procesu technologicznego oraz 
zliczania ogólnej ilości ścieków oczyszczonych, które zostały odprowadzone z reaktorów.  
5.1.4 Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma za zadanie sprawdzenie poprawności montaŜu urządzeń 
technologicznych i ich pierwsze uruchomienie na sucho. 
5.1.5 Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny ma za zadanie sprawdzenie droŜności i szczelności ciągu 
technologicznego oczyszczalni. Medium podczas rozruchu hydraulicznego jest woda. 
Efektem końcowym jest dopuszczenie obiektów oczyszczalni do rozruchu technologicznego 
na ściekach. 
5.1.6 Rozruch technologiczny 

Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzenie poprawności działania 
oczyszczalni na ściekach i uzyskanie efektu ekologicznego dla ścieków oczyszczonych 
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodność z Dokumentacją Projektową 
• jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
• prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń 
• prawidłowego wykonania połączeń 
• próbę szczelności zbiorników 
• ułoŜenia przewodów: 

- rzędnych ułoŜenia przewodu, 
- odchylenia osi przewodów, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów 

• zabezpieczenia przed korozją części metalowych 
• kontrola połączeń przewodów 
• kontrola szczelności przewodów. 
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7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2. Jednostki obmiaru 
- 1 m  – kanały i rurociągi technologiczne, dla kaŜdego typu, średnicy 
- 1 szt - armatura dla kaŜdego typu, średnicy 
- 1 kpl –montowanych urządzeń 
- 1 szt - montowanych elementów. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
8.2 Odbiór prac  

  Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 
- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, atestami producenta i normami  
  przedmiotowymi 
- prawidłowości montaŜu urządzeń technologicznych 
- jakości wbudowanych materiałów 
- długości przewodów 
- połączeń zgrzewanych i kołnierzowych 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Gotowość odbioru robót zanikających naleŜy dokonać przed ich zakryciem poprzez 
zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 

9. Podstawy płatności. 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Płatności 

W kaŜdym comiesięcznym okresie rozliczeniowym płaci się za ustaloną z 
Inspektorem nadzoru ilość wykonanych robót, wyraŜoną procentem zaawansowania dla 
kaŜdego elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Cena obejmuje: zakup, dostawę w miejsce wbudowania i zamontowania materiału lub 
urządzenia. 

10 Przepisy związane 
10.1. Normy  

PN-C-89207:1997  Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne. 
10.2. Inne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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C.04.02.00 CZĘŚĆ OSADOWA CPV 45232422-6 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
części osadowej oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Pruchniku do przepustowości Qdśr=630m3/d”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących obiektów wg 
technologii SBR: 
1. Zbiornik STO – 2 kpl.  
2. System napowietrzania zbiornika STO: dmuchawa, ruszt napowietrzający - 2 kpl. 
3. Pompa osadu nadmiernego – 1 kpl.  
4. Urządzenie do odwadniania osadu wraz z pompą osadową -1 kpl 
5. Zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu – 1 kpl 
Rurociągi osadu opisane są w SST C 04.01.00 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami i określeniami zawartymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały i urządzenia. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej.  
MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA TECHNOLOGII SBR 
2.1. Zbiornik  STO 

Na zbiornik stabilizacji tlenowej zastosowano zbiornik naziemny, pionowy,  
o podstawie kołowej o następujących parametrach:  

• Średnica wewnętrzna D                                            5000 mm 
• Wysokość uŜytkowa H2                                            5400 mm 
• Wysokość całkowita H1                                            7000 mm 
• Pojemność uŜytkowa                                                105 m3 
• Ciśnienie obliczeniowe                                             hydrostatyczne 
• Ciśnienie próbne                                                       hydrostatyczne 
• Temperatura obliczeniowa                                       otoczenia 
• Przeznaczenie                                                           ścieki komunalne 
• Gęstość medium                                                       1200 kg/m3 
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Materiały uŜyte do produkcji: 

• śywica  P-138 – warstwa chemoodporna /DSM/ 
• P-1056 – warstwa konstrukcyjna /DSM/ 
• Maty, rowing oraz tkaniny szklane /KHS S.A./ 
• Izolacja pianka - PU g=40 mm 
• Uszczelki  -EPDM 
• Elementy złączne -Fe/Zn9 
• WyposaŜenie dodatkowe –drabiny, balustrady st3s zabezpieczone antykorozyjnie 

epoksydowym zestawem malarskim 
W górnej części zbiornika znajduje się właz kontrolny o średnicy 600 mm, zamykany 
pokrywą wykonaną z tego samego materiału co zbiornik, przymocowaną do zbiornika  
za pomocą zawiasu. Pokrywę zamyka się za pomocą „zatrzasku”. Zawias i „zatrzask” 
wykonane są ze stali kwasoodpornej. Na obwodzie pokrywy umieszczona jest uszczelka, 
wykonana ze specjalnej gumy EPDM, która, po dociśnięciu pokrywy do czaszy zbiornika, 
gwarantuje hermetyczną szczelność połączenia.  
Zbiornik stanowiący reaktor biologiczny jest jednym z elementów ciągu technologicznego 
oczyszczania ścieków i musi być połączony rurociągami z innymi urządzeniami 
technologicznymi oczyszczalni. W tym celu, w ścianach pionowych i ścianie górnej zbiornika 
zostają wycięte otwory o róŜnych średnicach i rozmieszczeniu wynikającym z projektu 
technicznego i wiedzy technicznej wykonawcy na temat poprawnej technologii pracy 
reaktora. W wykonane otwory wgrzane są polietylenowe tuleje kołnierzowe i krótkie odcinki 
rur o średnicach odpowiadających wyciętym otworom, które słuŜą do połączeń zbiornika z 
zaworami i rurociągami ciągu technologicznego oczyszczalni. W ścianie bocznej zbiornika w 
dolnej części zlokalizowany jest właz montaŜowy φ600mm, umoŜliwiający prace montaŜowe 
wewnątrz zbiornika. Pokrywa włazu jest przykręcana do zbiornika śrubami. Zbiorniki 
wykonywane są w technologii nawijania na rdzeń.  
2.2. System napowietrzania reaktorów SBR. 

Do napowietrzania 2 zbiorników STO zastosowano 2 dmuchawy o parametrach: 
Qp=3,22m3/min, ∆p=0,06MPa, P=4,8kW, Ps=5,5kW, n=3288obr./min, wyposaŜenie 
dodatkowe - osłona dźwiękochłonna 

Dmuchawa wykonana jest z następujących materiałów: 
- korpus, płyty robocze, pokrywy śL 250 wg PN 92/H-83101, 
- koła zębate w klasie wykonania 6-D/II stal 20 HG wg PN90/M-88522, 
- tłoki stal 40H wg PN 93/M-84019, 
- łoŜyska SKF lub FAG z luzem C3. 

WyposaŜenie standardowe dmuchawy: 
- jednostka dmuchawy, 
- silnik elektryczny, 
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- rama wsporcza z saniami naciągowymi, 
- przekładnia pasowa, 
- osłona przekładni, 
- filtr powietrza, 
- tłumik hałasu wlotowy, 
- tłumik hałasu wylotowy, 
- zawór przeciąŜeniowy, 
- zawór zwrotny, 
- króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym, 
- manometr z węŜem gumowym, wibroizolatory, ruby fundamentowe, wskaźnik  
  zanieczyszczenia filtra powietrza, instrukcja obsługi. 
 Osłona dźwiękochłonna – charakterystyka: 
- skuteczność akustyczna 20dBA 
Szkielet osłony stanowią elementy z profili stalowych. Dwa czołowe kasetony oraz dach 
przykręcane są do ramy i tworzą sztywna konstrukcję. Z kasetonem czołowym zmontowane 
są: wentylator i króciec do podłączenia przewodu odprowadzającego powietrze z zaworu 
przeciąŜeniowego. Na dachu usytuowane są króćce do zamontowania manometru oraz 
wskaźnika zanieczyszczenia filtra. 

Dmuchawy powinny być ustawione na fundamentach wolnych od drgań. W 
fundamentach mocuje się 4 ruby FAN 10/12. Na zamocowane ruby naleŜy nakręcić 
podkładki wibroizolacyjne, ułoŜyć agregat na podkładkach i dokonać poziomowania. 
Na dnie zbiornika STO instalowany jest ruszt napowietrzający z dyfuzorami membranowymi 
talerzowymi drobnopęcherzykowymi 16 sztuki na 1 zbiornik. Dyfuzory są wykonane z 
materiałów odpornych na korozję (membrana EPDM – kauczuk etylenowo-propylenowo-
dienowy). Konstrukcja dyfuzorów membranowych umoŜliwia okresowe wyłączenie dopływu 
powietrza do rusztu napowietrzającego, czyli prowadzenie cyklicznego procesu 
napowietrzania. Wydatek 1-do dyfuzora – ca 8 m3/h. Dyfuzory talerzowe są nakręcone 
bezpośrednio na wspawane wcześniej na rozdzielaczu nyple gwintowane (łączniki EBT) ze 
stali nierdzewnej kl. 0H18N9 R 1”. Powietrze poprzez końcówkę gwintowaną doprowadzane 
jest centrycznie między szkielet z tworzywa sztucznego, a przeponę tworząc poduszkę 
powietrzną. Rozciągnięcie przepony powoduje otwarcie otworków rozmieszczonych 
równomiernie na całej jej powierzchni i powietrze w kształcie drobnych pęcherzyków 
wydostaje się do cieczy. Po ustaniu dopływu powietrza przepona wraca do swego 
pierwotnego połoŜenia, otworki zamykają się, a zawór zwrotny  umieszczony po wewnętrznej 
stronie membrany zapewnia dodatkowe uszczelnienie wlotu powietrza. Szczególnie waŜny z 
punktu widzenia równomierności rozprowadzenia powietrza jest pierścień wzmacniający.  
2.3. Pompa osadu nadmiernego. 

Jako pompę osadu zaprojektowano pompę suchą poziomą o następujących 
parametrach: Qp=5 l/s, Hp=5,0m, P1=2,51kW, P2=1,95kW, n=1450 obr./min. 
Pompa tłoczy osad z reaktorów SBR na STO. 
- wał pompy ułoŜyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji 
łoŜyskach tocznych 
- wał pompy ma być wykonany ze stali nierdzewnej 
- pompa ma być wyposaŜona w pełny system zabezpieczenia wewnętrznego składający się z 
następujących układów: 
     • układ zabezpieczający przed przeciąŜeniem silnika, składający się z bimetalowych 
czujników termicznych umoŜliwiających odłączenie pompy od zasilania w przypadku 
przegrzania. Czujniki mają być zainstalowane w kaŜdej fazie uzwojeń silnika 
- układy zabezpieczenia wewnętrznego mają posiadać niezaleŜne wyprowadzenia elektryczne, 
umoŜliwiające dowolne podłączenia sygnalizacji zagroŜenia dla sprawnej pracy pomp. 
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2.4. Urządzenia do odwadniania osadu. 
Do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo dobrano: 

automatyczną prasę do odwadniania osadów o wydajności 2÷6m3/h, dla osadu o 
uwodnieniu 99÷98%. 

Kompletna instalacja obejmuje: 
– prasę taśmową, szerokość taśmy 800mm, wymiary prasy: długość-3300mm, 

szerokość – 1500mm, wysokość – 1930mm, M = 1200kg, 
Ns = 0,37kW + 0,25kW + 2,2kW, przedłuŜki podpór prasy o dł. 0,20m (szt.4), 
tablica kontrolna (układ sterowania), 

– zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu składający się ze zbiornika z 
polietylenu o pojemności 1000 l wyposaŜonego w: 

• mieszadło ze stali nierdzewnej, Ns=0,75kW, 
• pompa dozująca nurnikowa z regulacją przepływu o wydajności do 

300 l/h, Ns=0,30kW 
– pompa śrubowa do osadu  z regulacją przepływu typ  

o parametrach: wydajności Qmax = 6m3/h, Ns=1,5kW, 
– mikser statyczny wykonany ze stali nierdzewnej 
– spręŜarkę tłokowa, pojemność zbiornika 24l, 7atm., Ns=1,1kW, 
– przenośnik ślimakowy -średnica spirali 160mm, długość 4,50m. 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca przystępujący do wykonania części technologicznej oczyszczalni ścieków 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Ŝuraw samochodowy 
- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 
-       oraz innych wynikających ze specyfiki prac i wymagań Dokumentacji Projektowej. 

4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt 5. 

4.2. Transport materiałów i urządzeń 
 Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia moŜna przewozić ogólnodostępnymi 
środkami transportu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzaj transportu powinien być 
dostosowany do rodzaju i ilości przewoŜonego materiału lub urządzenia i nie powinien 
powodować uszkodzenia go. 

Zbiornik STO powinien być zabezpieczony pasami przed przesuwaniem się podczas 
transportu. NaleŜy zwrócić uwagę, aby nie stykał się z ostrymi krawędziami i nie został w 
wyniku tego uszkodzony mechanicznie. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
MontaŜ wyposaŜenia naleŜy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz wytycznymi producentów poszczególnych 
urządzeń.. 
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6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodność z Dokumentacją Projektową 
- jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
- sprawdzenie szczelności zbiornika 
- prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń 
- prawidłowego wykonania połączeń 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2. Jednostki obmiaru 

-1 kpl –montowanych urządzeń 
-1 szt - montowanych elementów. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
8.2 Odbiór prac  

Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 
- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, atestami producenta i normami 
przedmiotowymi 
- prawidłowości montaŜu urządzeń technologicznych 
- jakości wbudowanych materiałów 
- połączeń zgrzewanych i kołnierzowych 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Gotowość odbioru robót zanikających naleŜy dokonać przed ich zakryciem poprzez 

zgłoszenie Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować 
przestoju w realizacji pozostałych robót. 

9. Podstawy płatności. 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
A 00.00.00. pkt 9. 
9.2. Płatności 

W kaŜdym comiesięcznym okresie rozliczeniowym płaci się za ustaloną z 
Inspektorem nadzoru ilość wykonanych robót, wyraŜoną procentem zaawansowania dla 
kaŜdego elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Cena obejmuje: zakup, dostawę w miejsce wbudowania i zamontowania materiału lub 
urządzenia. 

10 Przepisy związane. 
10.1. Normy  
PN-M-71070:1998  Zbiorniki i aparaty. Uchwyty transportowe. Wymagania. 
PN-C-89207:1997  Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, 

PP-B i PP-R. 
PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
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PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 

 

 


