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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW WRAZ Z RUROCI�GIEM   �CIEKÓW 
OCZYSZCZONYCH

w ramach zadania pn.„UPORZ�DKOWANIE GOSPODARKI WODNO - �CIEKOWEJ 
NA TERENIE OSIEDLA BZÓWKI  -  GMINA NOWE OSTROWY”.

1. Projektowane rozwi�zanie. 

1.1. Projektowane zagospodarowanie 

Wybrana technologia oczyszczania �cieków pozwala na realizacj� całej oczyszczalni w 

formie zespołu studni i zbiorników całkowicie zagł�bionych w gruncie. 

Projektowany obiekt jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga stałej obsługi, st�d na 

terenie oczyszczalni nie przewiduje si� �adnych naziemnych budowli kubaturowych. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oczyszczalni �cieków dla potrzeb obiektów 

mieszkalnych. 

Przewiduje si� likwidacj� istniej�cych szamb oraz cz��ci istniej�cych kanałów jako nie 

spełniaj�cych oczekiwa
 w zakresie jako�ci pracy: cz�ste blokady. 

W miejsce likwidowanych kanałów nale�y wybudowa� kanały zgodnie z niniejszym 

opracowaniem w cz��ci rysunkowej. 

Kanały przeznaczone do likwidacji winny by� obustronnie zabetonowane. Istniej�ce szamba 

po opró�nieniu  i rozbiórce stropu nale�y zasypa� piaskiem zag�szczonym warstwami. 

1.2. Strefa ochronna 

Wszystkie projektowane obiekty b�d� schowane w ziemi. Pojemno�� osadnika wst�pnego 

zapewnia fermentacj� osadów. 

Wentylacja systemu odbywa si� poprzez wywiewki umieszczone w pokrywie bioreaktora 

oraz obu studniach osadnika wst�pnego. Pojemnik techniczny (obsługuj�cy prac�
oczyszczalni) wentylowany jest w sposób mechaniczny przy pomocy wentylatora. 

W zwi�zku z powy�szym, przy zachowaniu wymaga
 Rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury z 24.07.2006 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie, strefa ochronna nie jest potrzebna. Oddziaływanie oczyszczalni na 

przylegaj�cy teren b�dzie utrzymane w granicach działki. 

2. Proces technologiczny 

Zestaw urz�dze
 do oczyszczania stanowi� b�d�: 
• Osadnik wst�pny,  

• Komora Napowietrzania,  

• Osadnik wtórny.  

Wszystkie komory zintegrowane w dwuzbiornikowym kontenerze- Ows/ Kn/ Owt. 
Oczyszczalnia ta zapewni pełne biologiczne oczyszczenie �cieków z nitryfikacj� i 

denitryfikacj� oraz biologiczn� defosfatacj� wł�cznie. 

 Cało�� �cieków powstałych w budynkach odprowadzana b�dzie kanałem PVC 160 na 

ci�g oczyszczania. 
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2.1. Zasada działania BO� ( Biologicznej oczyszczalni �cieków). 

 W skład projektowanej oczyszczalni przydomowej wchodzi� b�d� nast�puj�ce 

moduły: 

Komora oczyszczalni - Ows/ Kn/ Owt - o wymiarach: 

� �rednica d = 2x 2600 mm 

� wysoko�� h = 1550 mm 
� pojemno�� aktywna - 18,6 m
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�cieki dopływaj�ce do oczyszczalni zostan� wst�pnie mechanicznie oczyszczone w 

osadniku wst�pnym - Ows. Zadaniem osadnika b�dzie nie tylko mechaniczne podczyszczenie 

�cieków, ale równie� umo�liwienie przeprowadzenia procesów denitryfikacji i 

magazynowanie gromadz�cych si� tam osadów �ciekowych. 

 Nast�pnie wst�pnie oczyszczone �cieki dopłyn� poprzez otwory denne do komory 

napowietrzania - bioreaktora KN, gdzie razem z aktywn� biologicznie zawiesin� osadu 

czynnego poddawane b�d� napowietrzaniu drobno p�cherzykowemu poprzez dyfuzor i 

umieszczon� na zewn�trz zbiornika dmuchaw� membranow�. Kolonie mikroorganizmów 

osadu czynnego wykorzystuj�c tlen z wtłoczonego do bioreaktora powietrza rozkłada� b�d�
zwi�zki organiczne zawarte w �ciekach. 

 Ze wzgl�du na wydajno�� systemu napowietrzania, wi�ksz� od wymaganej dla 

zapewnienia rozkładu zwi�zków organicznych, nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu, 

dmuchawa wł�czana b�dzie cyklicznie za pomoc� czasowego urz�dzenia steruj�cego. Dzi�ki 

zastosowaniu okre�lonego podziału na komory funkcyjne cały system podzielony jest na 

okre�lone cz��ci w których panuj� warunki: tlenowe oraz beztlenowej. Zachodz�ce dzi�ki 

temu w komorze procesy denitryfikacji i wzmo�onej defosfatacji biologicznej pozwol� na 

osi�gni�cie wymaganego stopnia oczyszczenia �cieków ze zwi�zków biogennych. 

 W miar� napływu �cieków do komory napowietrzania b�dzie nast�pował ich 

równomierny dopływ do osadnika wtórnego Owt umieszczonego w jego wn�trzu. W 

projektowanej oczyszczalni zastosowano pełny osadnik wtórny w postaci leja o przepływie 

pionowym. 

�cieki oczyszczone o jako�ci zgodnej z wymogami Rozporz�dzenia Ministra 

�rodowiska z dnia 24.07.2006, w sprawie warunków jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu 

�cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

�rodowiska wodnego DZ.U. nr 137 poz. 984 z 2006r., odprowadzane b�d� z osadnika 

wtórnego przelewem umieszczonym na jego powierzchni. 

 Przyrastaj�cy w komorze nadmierny osad czynny b�dzie z niej okresowo usuwany 

przy pomocy pompy recyrkulacji - podno�nika powietrznego do osadnika wst�pnego, gdzie 

razem z wydzielonym tam osadem podlega� b�dzie beztlenowej fermentacji przez okres 0,5-1 

roku. Po tym czasie b�dzie wywo�ony taborem asenizacyjnym na zbiorcz� oczyszczalni�
�cieków. 

2.2. Parametry techniczne i konstrukcja biologicznej oczyszczalni �cieków 

2.2.1.   Osadnik wst�pny 

 Osadnik wst�pny umiejscowiony jest w zbiorniku oczyszczalni korpus 

dwupłaszczowa rura PEHD SN8 o �rednicy wew � 2600 mm. Osadnik posadowiony jest pod 

powierzchni� terenu z mo�liwo�ci�, dost�pu poprzez studzienk� inspekcyjn� z włazem 

�eliwnym. 
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 Wymagana pojemno�� cz��ci przepływowej osadnika przy czasie zatrzymania 

�cieków  równym t = 4 h wynosi: 

 Vprz = (q*M*t)/ t = (125*62*4)/ 24 

 Vprz = 1292 [dm3] 

gdzie: q - jednostkowe zu�ycie wody, M - liczba mieszka
ców 

 Ilo�� osadu mieszanego przefermentowanego powstaj�cego na oczyszczalni b�dzie  

wynosi�: 

Zp = 55 [g s.m./Mxd] x 62 [M] = 3410 [g s.m./d] = 9342,5 [kg s.m./rok] 

  

 Uwodnienie tego osadu b�dzie wynosi� ok. W=93 % w zwi�zku, z czym jego obj�to��  
wyniesie: 

Vzaw = Zp/ 10(100-W) = 3410/10(100-93) 

Vzaw = 48,7 [dm3/d] = 17775,50 [ dm3/rok] 

Wymagana pojemno�� cz��ci osadowej przy zało�eniu 2 miesi�cznego okresu 

magazynowania osadu w zwi�zku z powy�szym b�dzie wynosi�
2962,60 [dm3].  Wymagana pojemno�� całkowita wyniesie: 

Zastosowano zbiornik o wymiarach:  

�rednica d = 2600 mm 

Wysoko�� h = 1550 mm 

Pojemno�� aktywna - 18,6 m3 

 Osad o uwodnieniu 93 % z osadnika wst�pnego po 6 miesi�cach przetrzymywania 

zostanie odpompowany i odwieziony taborem asenizacyjnym na gminn� zbiorcz�
oczyszczalni� �cieków w Ostrowach gm.Nowe Ostrowy. 

� = t/ (a+b*t) 

gdzie t = czas przetrzymania �cieków, a i b= współczynniki przyjmowane w odniesieniu do 

BZT-a = 0,018 oraz b=0,02, a w odniesieniu do zawiesin ogólnych a= 0,0075 oraz b= 0,014 

� BZT5 = 11/ (0,018+0,02*11) = 46,22 % 

� zaw = 11/ (0,0075+0,014*11) = 68,11 % 

 Ładunki zanieczyszcze
 w �ciekach odpływaj�cych z osadnika wst�pnego b�d� w 

zwi�zku z tym wynosi�:  

Ł’BZT5= 6000*(100-46,22)/100= 3228 g BZT5 / d   

Ł'zaw= 6500*(100-68,11)/100= 2073 g s.m./d 



6

2.2.2.   Komora napowietrzania 

 Komora napowietrzania oczyszczalni �cieków wraz z osadnikiem wtórnym, systemem 

napowietrzania i systemem recyrkulacji osadów stanowi urz�dzenie do biologicznego 

oczyszczania �cieków typu PO� KA. 

Komor� napowietrzania stanowi� b�dzie zbiornik wykonany z dwupłaszczowej rury PEHD 

SN8 o pojemno�ci całkowitej 16 600 dm3. 

Pojemno�� czynna komory napowietrzania wynosi� b�dzie Vk= 11 000 m3 w zwi�zku, z 

czym �redni czas zatrzymania �cieków w komorze b�dzie wynosił: 

• T= (Vk/ Qd�r)= 11/ 7,7 

• T= 1,43 [d]= 34 [h] 

Obci��enie osadu ładunkiem zanieczyszcze
 b�dzie si� zmieniało w czasie pracy 

oczyszczalni w granicach: 

 OSmax= (Ł’BZT5)/ Vk*Xmin= 3,228/ 11*2 

 OSmax = 0,1467 [g BZT5/g s.m. x d] 

 OSmin= (Ł’BZT5)/ Vk*Xmax= 3,228/ 11 *4 

 OSmin = 0,0734 [g BZT5/g s.m. x d] 

gdzie:  

• Xmin- minimalne st��enie osadu w komorze 2 kg/m3  

• Xmax- maksymalne st��enie osadu w komorze 4 kg/m3 

�redni przyrost osadu w komorze napowietrzania b�dzie wynosił:  

X=(Y * Ł’BZT5) - (Qd�r * Z)= 0,5 * 3228 – 7,7 * 30= 1383 [g s.m./d] 

przy st��eniu zawiesiny w �ciekach odpływaj�cych z oczyszczalni Z= 30 g/m3 i 

jednostkowym przyro�cie osadu Y=0,5 g s.m./ g BZT5. 

�rednie zapotrzebowanie tlenu w układzie przy stosunku OC:L= 2,5 wyniesie:  

ZO2= OC: L x Ł’BZT 

ZO2= 2,5 * 3228 = 8070 [g O2/d] 

�rednie zapotrzebowanie powietrza przy zało�eniu stopnia wykorzystania tlenu n= 12 

g02/Nm
3
 * m b�dzie natomiast wynosiło: 

• Zpow=ZO2/ (n*hd)= 8070/(12*1,60) 

• Zpow= 420,31 [m
3
 O2/d] 

gdzie hd - gł�boko�� zanurzenia dyfuzora pod powierzchni� �cieków. 

2.2.3.  System napowietrzania 

 System napowietrzania oczyszczalni b�dzie stanowiła dmuchawa membranowa 

poł�czona przewodem spr��onego powietrza z dyfuzorem membranowym znajduj�cym si� w 

komorach napowietrzania oczyszczalni. Gł�boko�� zanurzenia dyfuzora pod powierzchni�
�cieków b�dzie wynosiła hd = 1,60 m. Nadci�nienie robocze równe sumie strat ci�nienia na 

przewodach doprowadzaj�cych i dyfuzorze oraz ci�nieniu hydrostatycznemu słupa cieczy nad 

dyfuzorem wyniesie 200 mbar.  



7

Wymagany minimalny czas pracy dmuchawy dla dostarczenia niezb�dnej ilo�ci tlenu do 

układu wyniesie: 

− t=Zpow/ Qdm= 420,31/ 100 

− t= 4,2 [h/d] 

W ramach rozruchu oczyszczalni przewiduje si� ewentualna korekt� tych nastawie
 dla 

indywidualnych potrzeb w oparciu o wyniki pomiarów st��enia tlenu rozpuszczonego w 

komorze napowietrzania w czasie normalnej pracy oczyszczalni. Przewód spr��onego 

powietrza wykonany z PE � 63 o �rednicy wewn�trznej 50 mm b�dzie uło�ony ze spadkiem 

w kierunku oczyszczalni �cieków min. 1 % i poł�czony z dmuchaw� i rura mocuj�ca dyfuzor 

do zbiornika oczyszczalni przy pomocy zł�czek zaciskowych. Pr�dko�� przepływu powietrza 

w przewodzie b�dzie wynosiła 4,24 m/s. 

2.2.4.  Układ recyrkulacji osadów 

 Powstaj�cy w stopniu biologicznym oczyszczalni osad nadmierny wymaga� b�dzie 

okresowego usuwania do osadnika wst�pnego poprzez wbudowany do oczyszczalni system 

recyrkulacji osadu. Układ ten składa si�: z przewodu spr��onego powietrza PE � 63 

ł�cz�cego dmuchaw� z podno�nikiem powietrznym, stanowi�cym pomp� recyrkulacji 

osadów, wyposa�onym w zawór kulowy 2" oraz z przewodu recyrkulacji osadu PE � 50 

ł�cz�cego komor� napowietrzania z pierwsz� komor�, osadnika wst�pnego. 

Usuwanie osadu z komory napowietrzania do osadnika wst�pnego b�dzie si� odbywało w 

trakcie procesu nadmuchiwania poprzez to, i� zawór ustawiony b�dzie tak aby ilo�� osady 

recyrkulowanego wychodziła 1/3 do 1/ 2 �rednicy rurki. Obj�to�� jednorazowo usuwanej 

porcji osadu b�dzie wynosi� ok. 150 dm3 osadu o st��eniu ok. 4 kg s.m./m3. 

2.2.5.  Osadnik wtórny 

 Osadnik wtórny jest zbiornikiem półcylindrycznym posadowionym w komorze 

napowietrzania ze �cianami nachylonymi pod k�tem 55 ° oraz ze szczelin� do której 

przył�czony jest podno�nik mamutowy umo�liwiaj�cy przepływ �cieków z dołu do góry oraz 

w przeciwpr�dzie recyrkulacj� osadów wytraconych w osadniku. Pojemno�� czynna osadnika 

wynosi Vsed= 2500 dm3. 

 Na powierzchni osadnika umieszczono przelew pilasty pozwalaj�cy na 

ujednorodnienie pr�dko�ci przepływu �cieków przez cała powierzchni� osadnika. �redni i 

minimalny czas zatrzymania �cieków w osadniku wtórnym b�dzie wynosił: 

t�r = (Vsed*24)/ Qd�r= (2,5*24)/ 7,7  t�r=7,80 [h] 

tmin=Vsed/ Qhmax=2,5/ 0,83  tmin= 3,00 [h] 

Maksymalne obci��enie hydrauliczne powierzchni osadnika wtórnego b�dzie wynosi�: 
• Oh= Qhmax/ Ssed= 0,83/ 3,90 Oh= 0,21 [m3/ m2*h]  

Maksymalne obci��enie powierzchni osadnika wtórnego zawiesiny wyniesie natomiast:  

• OZ = Oz= (Xmax *Qhmax)/ Ssed= 4*0,83/ 3,90  Oz= 0,84 [g s.m./ m2*h] 

2.2.6.   Zasilanie energetyczne 

 Odbiornikiem energii elektrycznej na oczyszczalni b�dzie dmuchawa membranowa o 

mocy 960 W pracuj�ca okresowo i sterowana wył�cznikiem czasowym. Dmuchaw� nale�y 
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podł�czy� poprzez sterownik czasowy do uziemionego gniazda elektrycznej instalacji 

wewn�trznej budynku (400 V; ~50 Hz). Dmuchawa oraz sterownik czasowy znajdowa� si�
b�d� w budynku.  

2.2.7.   Redukcje zanieczyszcze�

Wynki zawarto w tabelach na ko
cu niniejszego opisu. 

3. Wytyczne u�ytkowania i konserwacji PO�

Prace eksploatacyjne i konserwacyjne nale�y przeprowadza� w ci�gu całego roku 

u�ytkowania. Kontrol� dopływu nale�y przeprowadza� 2x w miesi�cu wraz z kontrol� pracy 

dmuchawy, pneumatycznego systemu rozbijania zanieczyszcze
. W trakcie tych prac nale�y 

odławia� pływaj�ce nieczysto�ci z osadnika wtórnego oraz czy�ci� kosz na nieczysto�ci 

mechaniczne i przelew pilasty. 

Kontrol� cz��ci budowlanej i stanu technicznego urz�dze
 nale�y przeprowadza�  1/ 

miesi�c 

3.1 Konserwacja dmuchawy 

Prace zwi�zane z kontrol� dmuchawy nale�y przeprowadza� zgodnie z instrukcj�
producenta urz�dzenia. Zaleca si� wyczyszczenie wkładki filtruj�cej co 3 miesi�ce. W tym 

celu nale�y �ci�gn�� pokryw� filtra i wyczy�ci� z kurzu. ( przedmucha� spr��onym 

powietrzem „pod pr�d” ). W przypadku  silnego zanieczyszczenia wkładki filtracyjnej zaleca 

si� jej wymian�. W dmuchawach przeznaczonych dla PO� wkładk� filtracyjn� nale�y 

wymieni� po roku eksploatacji. 

3.2 Konserwacja hydropneumatycznych pomp 

W trakcie pracy oczyszczalni system hydropneumatycznych pomp mo�e zosta�
zapchany przez kawałki materiałów lub włosów. Zanieczyszczenia te nale�y r�cznie usun��
oraz przepłuka� pompy wod� pod ci�nieniem. Kontrol� hydropneumatycznych pomp nale�y 

przeprowadza� przy ka�dorazowym wywozie osadów. 

3.3 Pneumatyczny system rozbijania zanieczyszcze� mechanicznych 

W pneumatycznym systemie dochodzi do zatrzymania grubych zanieczyszcze

mechanicznych i przy pomocy spr��onego powietrza dochodzi do rozbicia ich organicznej 

cz��ci (np. papier toaletowy ). Kontrol� tego urz�dzenia nale�y przeprowadza� 2/ miesi�c i w 

razie potrzeby nale�y wyczy�ci� kosz z wychwyconych tam nieczysto�ci ( plastik, guma, 

tekstylia ). 

3.4 Osadnik wtórny 

W osadniku wtórnym dochodzi do oddzielenia osadu nadmiernego od wyczyszczonej, 

sklarowanej wody. Wylot oczyszczonych �cieków zrealizowany jest w postaci przelewu 

pilastego na którym gromadz� si� nieczysto�ci pływaj�ce oraz piana, które trzeba w razie 

potrzeby osun�� r�cznie. 
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W osadniku tym w niektórych przypadkach mo�e doj�� do flotacji osadu. W tym 

przypadku nale�y go usun�� poprzez mechaniczne mieszanie lub przetransportowanie go do 

komory napowietrzania. 

3.5 Czyszczenie i likwidacja osadu 

Czyszczenie PO� powinno by� przeprowadzane przy koncentracji osadu na poziomie 6 

kg/m
3
, co odpowiada obj�to�ciowej koncentracji osadu po 30-minutowej sedymentacji >=60 

%. Wywóz nale�y przeprowadzi� przy pomocy wozu asenizacyjnego.  

Kontrol� koncentracji osadu przeprowadza si� przy u�yciu miarowego cylindra o 

pojemno�ci 1000 ml. Z komory napowietrzania odbieramy 1l zmieszanej wody i przelewamy 

go do tego cylindra. W wyniku 30-minutowej sedymentacji otrzymamy ilo�� zgromadzonego 

na dnie osadu. Nale�y pami�ta� jednak, �e pobór próby nale�y przeprowadza� w trakcie 

procesu napowietrzania. Dla optymalnego działania oczyszczalni zaleca si� aby ilo��
osadzonego osadu kształtowała si� na poziomie 400-600ml.  

W trakcie wywozu osadu zaleca si� wypró�nienie zbiornika w ilo�ci 1/3-1/2 całkowitej 

obj�to�ci pobieraj�c osad z dna komory (nale�y zwrócic szczególn� uwag� na elementy 

słu��ce do napowietrzania). Przed pracami zwi�zanymi z wywozem nale�y wył�czy�
dmuchaw� i pozostawi� zawarto�� reaktora bez procesów mieszania aby zawarty w nim osad 

zgromadził si� na dnie reaktora( przerwa w napowietrzaniu powinna by� wi�ksza ni� 30 

minut). W przypadku wypró�nienia całej obj�to�ci reaktora, po pracach zwi�zanych z 

czyszczeniem komór, oczyszczalni� nale�y zala� wod� do przelewu. 

Osad w oczyszczalni podlega procesom tlenowej stabilizacji i nie podlega dalszym 

procesom rozkładu. Wszelkie prace zwi�zane z jego likwidacj� musz� by� przeprowadzane 

zgodnie z przepisami prawnymi. Za likwidacj� osadu odpowiedzialny jest eksploatator BO�. 

3.6 .  Przeznaczenie oczyszczalni, parametry �cieków surowych 

Oczyszczalnia b�dzie zasilana �ciekami sanitarnymi budynków mieszkalnych w miejscowo�ci 

Bzówki – osiedle Bzówki. 

4. Warunki BHP 

Urz�dzenia technologiczne: osadniki (wst�pny, wtórny, reaktor biologiczny) s� obsługiwane z 

powierzchni terenu. 

Wszystkie prace budowlane prowadzi� zgodnie z wymaganiami bhp. W szczególno�ci 

podczas prac w wykopach! Teren wykopów oznakowa� i zabezpieczy� przed osobami 

postronnymi. 

5.0. Wytyczne eksploatacyjne 

Oczyszczalni� nale�y u�ytkowa� zgodnie z instrukcj� eksploatacji, któr� Inwestor powinien 

otrzyma� od Wykonawcy obiektu. Na czynno�ci eksploatacyjne składa si� kontrola bie��ca, 

okresowe zabiegi konserwacyjne oraz kontrole serwisowe. Wyniki kontroli bie��cej oraz 

wszelkie zabiegi powinny by� odnotowywane w ksi��ce eksploatacji oczyszczalni.  

5.1. Zakres kontroli bie��cej 

Do czasu osi�gni�cia przez oczyszczalni� pełnej efektywno�ci kontrola powinna by�
prowadzona codziennie. Raz lub 2 razy w tygodniu powinny by� rejestrowane dane a 
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obserwacje notowane w ksi��ce eksploatacji oczyszczalni. Po całkowitym osi�gni�ciu 

parametrów kontrol� mo�na ograniczy� do 2 razy/tydz. a wypełnianie kart do 3/mc. Wszelkie 

nietypowe obserwacje powinny by� natychmiast odnotowywane w karcie pracy oczyszczalni 

a usterki jak wy�ej - zgłaszane serwisantowi. 

Krótka kontrola pracy dmuchaw wymagana jest codziennie (sprawdzenie ci�nienia, poziomu 

oleju, poziomu hałasu, itp.) 

Osadnik wst�pny 
Wykona� kontrol� poziomu osadu w osadniku. Osad nie powinien zajmowa� wi�cej ni� to 

wynika z pojemno�ci osadowej osadników wst�pnych. Poziom osadu sprawdza si� sztywn�
�erdzi� (drewnian� lub metalow�) wzdłu�, której rozci�gni�to banda�. Osady barwi� banda�
na ciemny kolor. 

Reaktor biologiczny 
�cieki dopływaj�ce do reaktora powinny by� mechanicznie czyste. Obserwowane 

zanieczyszczenia mechaniczne w �ciekach dopływaj�cych �wiadcz� o złym działaniu 

osadnika wst�pnego (np. spowodowanym nie wywiezieniem osadu na czas). 

P�cherzyki powietrza w komorze reaktora musz� by� jednolite i równomiernie rozproszone. 

P�cherzyki nierównomiernie rozproszone mog� �wiadczy� o: 

• blokadzie dyfuzorów, 

• uszkodzeniu rur dyfuzorów, 

• nieszczelno�ciach układu napowietrzaj�cego, 

Bezpo�rednio po uruchomieniu na powierzchni mo�e wyst�pi� piana. Zjawisko to przechodzi 

i znika samoistnie w miar� wpracowywania oczyszczalni. Obecno�� piany utrudnia jednak 

wymian� gazów oraz obserwacj� rozkładu p�cherzyków. Dlatego pian� nale�y rozprasza�
prostymi narz�dziami (łopat� �niegowa, grabiami, itp.) W przypadku gromadzenia si�
nadmiernych ilo�ci piany - nale�y j� usun�� w czasie wybierania osadu. 

Studnia kontrolna / wylot 
Przynajmniej dwa razy w miesi�cu nale�y sprawdza� makroskopowo wygl�d, kolor i zapach 

�cieków. Pozwala to na szybk� identyfikacj� ewentualnych usterek w pracy oczyszczalni. 

Do tego celu słu�y studnia pomiarowa. Po zaczerpni�ciu �cieki przela� do przezroczystego 

naczynia (np. słoika) i sprawdzi�: 
� czy �cieki s� klarowne, czy m�tne; 

� czy wyst�puj� zawiesiny (jak du�o, jak wygl�daj� – kolor, kształt); 

� czy �cieki s� zabarwione (jaki kolor); 

� czy wyst�puje jaki� specyficzny, ostry zapach (gnilny?, zapach amoniaku?, zepsutych 

jaj?) 

Prawidłowo oczyszczone �cieki s� przezroczyste, pozbawione zawiesin i posiadaj� lekko 

ziemisty zapach. 

Pojemnik techniczny 
Pojawiaj�c� si� wilgo� – usuwa� na bie��co. 

Podczas kontroli bie��cej odnotowa� wskazania manometrów przy dmuchawach 

napowietrzaj�cych. Wszelkie nagłe przyrosty wskaza
 nale�y traktowa� jako objawy 

niepokoj�ce. Pozostałe czynno�ci zgodnie z instrukcjami szczegółowymi poszczególnych 

podzespołów.  
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6. Ruroci�gi mi�dzy obiektowe i ukształtowanie terenu  

Kanały mi�dzyobiektowe grawitacyjne projektuje si� z rur PVC szeregu SDR34, 

kielichowych uszczelnianych na uszczelk� gumow�. Ruroci�gu układac na podsypce 

piaskowej grubo�ci 15 cm oraz w obsypce do wysoko�ci 2D nad wierzch rury. 

Na terenie obj�tym opracowaniem nie przeprowadzono szczegółowych bada
 geologicznych. 

Z wywiadu terenowego wynika, �e na terenie wyst�puj� grunty piaszczyste i piaszczysto – 

gliniaste. Poziom wody gruntowej czasowo mo�e wyst�pi� powy�ej rz�dnej posadowienia 

obiektów oczyszczalni. W przypadku wyst�pienia wód gruntowych nale�y robot wstrzyma�
(nie przegł�bia� wykopu poni�ej poziomu wód gruntowych) i w porozumieniu z inwestorem, 

projektantem i nadzorem wybra� najwła�ciwszy sposób odwodnienia wykopów. Przewiduje 

si� jako wystarczaj�ce odwodnienie metod� pró�niow�.    Cało�� robót wykona� w wykopach 

o �cianach umocnionych.  

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nale�y wykonywa� zgodnie z Polsk� Norm� PN-B-

10736:1999 „Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiór robót instalacyjnych nale�y 

prowadzi� zgodnie z Polsk� Norm� PN-92/B-10735 „Kanalizacja-Przewody kanalizacyjne-

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Wszystkie nowe studzienki rewizyjne przewidziano jako systemowe z kinetami  PVC (lub 

PP) 425 z włazami minimum 10 ton montowanymi na teleskopie z rur� trzonow�  fi.425. Rur�
trzonow� obsypa� na całej długo�ci zag�szczonym piaskiem. 

Przewidziano likwidacj� cz��ci kanału poprzez zabetonowanie ko
cówek w studzienkach 

rewizyjnych istniej�cych. 

Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest istniej�cy rów melioracyjny odprowadzaj�cy 

�cieki do rzeki Zian. 

Ze wzgl�du na ukształtowanie terenu oraz gł�bokie posadowienie zaprojektowano pompowy 

układ doprowadzenia �cieków surowych do oczyszczalni �cieków. 

7. Wymagane aprobaty i certyfikaty:  

Zastosowane oczyszczalnie musz� posiada� stosowne aprobaty i certyfikaty. 

8. Elementy składowe planu zagospodarowania: 

8.1. Pompownia �cieków surowych 

Pompownia �cieków surowych jest obiektem zagł�bionym poni�ej terenu. 

�rednica wewn�trzna -1,2 

Gł�boko�� -3,0m 

Zbiornik wykonany w postaci �elbetowego cylindra. 

8.2. Oczyszczalnia biologiczna - osadnik wst�pny, komora napowietrzania i osadnik wtórny. 

Oczyszczalnia skonstruowana jest w postaci dwóch zbiorników z dwupłaszczowej rura PEHD 

SN8 o �rednicy wew � 2600 mm i gł�boko�ci 2,3m. Obiekty posadowione s� pod 

powierzchni� terenu z mo�liwo�ci�, dost�pu poprzez otwór inspekcyjny. 

8.3. Pompownia �cieków oczyszczonych. 

Pompownia �cieków oczyszczonych jest obiektem zagł�bionym poni�ej terenu. 

�rednica wewn�trzna -1,2 

Gł�boko�� -3,0m 
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Zbiornik wykonany w postaci �elbetowego cylindra. 

8.4. Drogi i place oraz ogrodzenie. 

W celu zapewnienia doj�cia do projektowanych obiektów i projektuje si� nawierzchni� z 

kostki betonowej.  

- Kostka betonowa gr. 6 cm 

- Podsypka cem. – piaskowa gr. 4 cm 

Plac uło�y� w kraw��nikach betonowych 15 x 30 x100cm na ławie betonowej. 

Plac manewrowy i drog� wewn�trzn� wykona� z zachowaniem ni�ej podanych warstw: 

 - Kostka betonowa gr. 8 cm 

- Podsypka cem. – piaskowa gr. 4 cm 

- Podbudowa betonowa gr. 20 cm 

- Warstwa ods�czaj�ca  gr. 15 cm. 

Tereny nieutwardzone nawie�� i obsia� traw�.  

Ogrodzenie o długo�ci całkowitej 59,7m wykona� w postaci siatki stalowej powlekanej o 

wysoko�ci 1,5m na słupkach stalowych φ65 z bram� wjazdow� o szeroko�ci 3,0m. 

8.5. Zestawienie powierzchni 

Dane dotycz�ce zajmowanego terenu: 

• Powierzchnia działki – nieu�ytki rolne:  0,2228ha 

• Powierzchnia urz�dze
 oczyszczalni �cieków – 17,53m
2
=0,001753ha  

• Nawierzchnia z kostki brukowej–droga dojazdowa i plac manewrowy – 0,0392 ha 

Przewidywana powierzchnia działki wył�czona powierzchni biologicznie czynnej stanowi  

18,4%. Pozostała cz��� stanowi� b�dzie teren zielony – trawnik. 

Dotychczasowa szata ro�linna to ro�liny charakterystyczne dla nieu�ytków rolnych, bez 

drzew. 

8.6. Ogólna charakterystyka instalacji sanitarnych mi�dzyobiektowych 

Układ projektowanych instalacji sanitarnych mi�dzy obiektowych dostosowany został do 

rozmieszczenia poszczególnych obiektów oczyszczalni �cieków oraz ukształtowania terenu. 

8.7. Wpływ realizowanej Inwestycji na otoczenie 

Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia obowi�zuj�cych norm ochrony 

�rodowiska naturalnego. Urz�dzenia oczyszczalni podczas wła�ciwej eksploatacji, jako 

urz�dzenia zamkni�te, nie b�d� powodowały niekorzystnego oddziaływania na gleb� i 
powierzchni� ziemi. Nie przewiduje si� zmian w dotychczasowym sposobie u�ytkowania 

terenu poza granicami ogrodzenia terenu oczyszczalni. 

8.8.  Pozostałe dane informacyjne.

Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej i wpływom eksploatacji górniczej. Działka jak 

i projektowana inwestycja nie stanowi zagro�enia dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 

u�ytkowników i ich otoczenia.  
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I 

OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL	DU NA SPECYFIK	

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA 

a) Ustawa „Prawo budowlane - zmiana ustawy" z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 

póz. 1439). 

b) Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze
stwa i 

ochrony zdrowia. 

c) Przepisy bhp bran�owe. 

d) Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz�ca bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia, 

która stanowi wytyczne  do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpocz�ciem 

robót, planu bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia uwzgl�dniaj�c� specyfik� obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych /poz. l a- pkt. 8/. 

3. Wykaz specyficznych rodzajów robót budowlanych maj�cych wyst�pi� na budowach wg 

wykazu Ustawy i ocena mo�liwo�ci ich wyst�pienia. 

1) Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze
stwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególno�ci przysypania ziemi� lub upadku z wysoko�ci - wysoko�� obiektów 

do 12 m. 

2) Prace przy prowadzeniu, których wyst�puj� działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagra�aj�cych bezpiecze
stwu i zdrowiu ludzi - nie 

wyst�puj�. 
3) Prace stwarzaj�ce zagro�enie promieniowaniem jonizuj�cym - nie wyst�puj�. 
4) Prace prowadzone w pobli�u linii wysokiego napi�cia lub czynnych linii 

komunikacyjnych  

5) Prace stwarzaj�ce ryzyko utoni�cia pracowników — nie wyst�puj�. 
6) Prace prowadzone w studniach, pod ziemi� i w tunelach  

7) Prace wykonywane przez kieruj�cych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 

- nie wyst�puj�. 
8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosfer� wytwarzan� ze spr��onego powietrza 

- nie wyst�puj�. 
9) Prace wymagaj�ce u�ycia materiałów wybuchowych - nie wyst�puj�. 

10) Prace   prowadzone   przy   monta�u   i   demonta�u   ci��kich elementów 

prefabrykowanych  

4. Zakres przepisów bhp maj�cych zastosowanie przy robotach budowlano -instalacyjnych 

na projektowanej budowie. 
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a. Na projektowanej budowie nale�y stosowa� si� do przepisów zwi�zanych z 

obsług� urz�dze
 budowlanych takich jak: 

- elektronarz�dzia, 

- spawanie gazowe i łukiem elektrycznym, 

- betoniarki do 250 l, 

- zag�szczarki 

- koparki 

- agregaty pr�dotwórcze 

- dwigi samojezdne do 15 ton udwigu, 

- maszyny do obróbki drewna /piły tarczowe, strugi/, 

- maszyny do obróbki stali /szlifierki, gi�tarki, no�yce/, 

- podajniki ta�moci�gowe. 

- szalunki 

b. Wykaz    przepisów    bhp    dotycz�cych    prowadzenia    prac budowlano-

monta�owo-instalacyjnych i przepisów zwi�zanych. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w 

sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych 

-   Rozporz�dzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 

dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy przy 

obsłudze �urawi. 

-  Rozporz�dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, 

Gospodarki Terenowej i Ochrony �rodowiska z dnia 10 lutego 1977 

r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych. 

Oprac.mgr in�.Marek Szulc 

upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11 



















































Bilans ścieków dla oczyszczalni ścieków w m.Bzówki gmina Nowe Ostrowy 

 

Kanalizacja odprowadzać będzie ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych osiedla 

– wsi Bzówki do oczyszczalni ścieków . 

 

Tab.1. BILANS  ŚCIEKÓW DLA MIEJSCOWOŚCI BZÓWKI GM.NOWE OSTROWY 
Ilość 

jednostkowa 
Ilość ścieków 
średnio na dobę L.p. Wyszczególnienie Ilość 

mieszkańców 
m3/db m3/db 

1 Miejscowość Bzówki 85 
0,12 10,2 

Docelowa ilość przy założeniu zwiększenia liczby mieszkańców o 15% 11,73 
     

Ilość 
jednostkowa 

Ilość ścieków 
maksymalnie na 

dobę Nd=1,2 L.p. Wyszczególnienie 
Ilość 

mieszkańców 

m3/db m3/db 

2 Miejscowość Bzówki 85 
0,12 12,24 

     
     

Ilość 
jednostkowa 

Ilość ścieków 
średnio na godzinę L.p. Wyszczególnienie 

Ilość 
mieszkańców 

m3/db m3/h 

2 Miejscowość Bzówki 85 
0,12 0,85 

     
     

Ilość 
jednostkowa 

Ilość ścieków 
maksymalnie na 
godzinę Nh=2,4 L.p. Wyszczególnienie Ilość 

mieszkańców 
m3/db m3/h 

2 Miejscowość Bzówki 85 
0,12 2,04 

     
 


