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A. CZĘŚĆ  OPISOWA. 
do projektu budowlano-wykonawczego pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 

pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową przepompowni w Piotrowie 
Pierwszym”, gmina Czempiń. 

1. Projekt zagospodarowania terenu. 

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej działającej w 
systemie grawitacyjno - tłocznym wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości (k7, k8), które 
zlokalizowane są na działkach nr 31/33 i 31/32 w miejscowości Piotrowo Pierwsze. W niniejszym 
projekcie poprzez zaprojektowane studzienki rewizyjne nr 6, 9 i 12 przewidziano również przejęcie 
ścieków, które obecnie dopływają z miejscowości Piotrowo Pierwsze do oczyszczalni ścieków. 
Odprowadzenie ścieków z rejonu inwestycji oraz w perspektywie z miejscowości Zadory i Piotrowo 
Drugie zaprojektowano rurociągiem tłocznym do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w miejscowości Głuchowo. Od miejscowości Głuchowo ścieki odpływać będą 
istniejącym systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Czempiniu.  

W zakresie kanalizacji sanitarnej projekt obejmuje wykonanie sieci grawitacyjno-tłocznej 
wraz z jedną  przepompownią ścieków PS.  

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami 
należy wybudować: 
• jedną przepompownię ścieków PS,  

• kanały sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC dz. 200 o długości L = 278 m., 

• przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC dz. 160 mm o łącznej długości L = 7 m, 
• rurociągi tłoczne ścieków sanitarnych z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110x6,6 o łącznej długości 

L = 1728 m, 

• rurociąg wodociągowy z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90 doprowadzający wodę na teren 
przepompowni o długości L= 12 m. 

Po zrealizowaniu inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i skierowaniu ścieków w 
kierunku oczyszczalni dla Czempinia, istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Piotrowo 
Pierwsze zostanie wyłączona z eksploatacji. 

1.2 Materiały wyjściowe. 

• Umowa nr FZ.272.22.2017 z dnia 14-02-2017 roku zawarta z Gminą Czempiń. 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora ochrony 
Środowiska w Poznaniu. 

• Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Czempinia. 
• Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. 

• Pismo ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września w sprawie zasilania przepompowni 
ścieków w miejscowości Piotrowo Pierwsze. 

• Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wydana przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. 

• Uzgodnienia branżowe trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  

• Charakterystyka ustalająca warunki gruntowo – wodne dla projektu budowlano - wykonawczego 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej opracowana przez ZPU Projfit w Zielonej Górze. 

• Dokumentacja projektowa pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy 
działek w miejscowości Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory” opracowana w 2015 roku 
przez JM Santech Poznań.  

• Mapy ewidencyjne terenu inwestycji. 

• Wypisy z rejestru gruntów.  

• Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestycji. 
• Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji. 

• Wizja terenowa. 
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1.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji. 

Rejon inwestycji zlokalizowany jest w obrębie miejscowości Piotrowo Pierwsze i Głuchowo w 
gminie Czempiń. Przez teren inwestycji przebiegają drogi gminne oraz Kanał Mosiński. 
Projektowany rurociąg tłoczny z przepompowni ścieków krzyżować się będzie z przyszłą drogą 
szybkiego ruchu S5.  

Projektowane przedsięwzięcie nie przebiega przez grunty leśne. 
Uzbrojenie terenu przez które przebiega projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowią: 

- linie kablowe energetyczne, 
- sieć wodociągowa, 
- rowy melioracyjne. 
Na terenie inwestycji obecnie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, która oczyszcza ścieki spływające 
z części wsi Piotrowo Pierwsze. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny 
oddalony na południowy – wschód od obiektu oczyszczalni i w odległości 85 metrów. Po wybudowani 
projektowanej inwestycji istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie wyłączona z eksploatacji.  

1.4 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego. 

Nie dotyczy. 

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 
obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Nie dotyczy. 

1.6 Informacje o realizacji inwestycji w odstępstwie od norm zawartych w przepisach 
techniczno - budowlanych. 

Nie dotyczy. 

1.7 Informacja dotycząca zagospodarowania terenu lub obiektów podlegających 
ochronie, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Teren inwestycji budowy rurociągu tłocznego z Piotrowa Pierwszego do Głuchowa przebiega 
przez obszar w granicach: 

• Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawa Berlin, 
• obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1,0%, 

• obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia p=10%, 

• obszaru na którym prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat p=0,2%. 
Zaprojektowany materiał do budowy sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej i rurociągu tłocznego 
stwarza system całkowicie szczelny i nie będzie miał wpływu na obszary wyżej wymienione.  

1.8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Zgodnie ustawą z 7 lipca 1994 roku (ze zmianami) - Prawo Budowlane - art. 20 ust. 1, art. 
34 ust. 3 pkt. 5, obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po 
których jest projektowana inwestycja, tj. na działkach: 

• obręb Piotrowo Pierwsze nr: 31/5, 35, 31/18, 30/4, 29/4, 29/3, 29/2, 28/2, 26, 

• obręb Głuchowo nr: 27, 21/21, 21/9, 21/6, 28/3, 49, 26, 57, 48/9, 48/7, 48/6. 
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej po zrealizowaniu nie 

spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie 
użytkowania terenu. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż 
trasy projektowanej sieci w pasie o szerokości około 1,2 m. W trakcie budowy nie przewiduje się 
zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w 
zakresie działek objętych projektem. 
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Mając na uwadze przepisy odrębne, w tym ochrony środowiska, w żaden sposób nie będzie 
wpływała na ograniczenie zabudowy i użytkowania działek sąsiednich, jak również nie będzie 
uciążliwa ponad miarę dla działek sąsiednich. 

1.9 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

1.9.1 Przepompownia ścieków. 

1.9.1.1 Lokalizacja. 

W ramach zakresu niniejszego projektu należy wykonać jedną przepompownię 
ścieków.      
   Przepompownię ścieków PS zlokalizowano na działce nr 31/18 obręb Piotrowo 
Pierwsze, która stanowi obecnie własność Gminy Czempiń. Powierzchnia zajęta 
zagospodarowaniem wynosi 85,0 m2. 

1.9.1.2 Ogrodzenie.  

Dla przepompowni ścieków PS zaprojektowano ogrodzenie, typowe z siatki stalowej 

ocynkowanej o wysokości 2,0 m na słupkach z rur stalowych o średnicach ∅ 40÷60 mm, 

zabetonowanych w gruncie na głębokości 80 cm. Odstęp słupków 2,30÷2,50 m. Przy 
każdym słupku początkowym, końcowym i rogowym zastosować wsporniki ukośne na 2/3 
wysokości słupków. Ogrodzenie wyposażyć w bramę wjazdową i furtkę. Brama wjazdowa o 
szerokości 3,5 m, furtka o szerokości 1,5 m również z siatki stalowej ocynkowanej o 
wysokości 2,0 m. 

1.9.1.3 Nawierzchnie wewnętrzne. 

Nawierzchnie wewnętrzne terenu przepompowni PS wyłożyć z kostki brukowej gr. 8 
cm, na podsypce piaskowej grubości 10 cm, w obrzeżu betonowym 6x20 cm ze spadkiem 
w kierunku na zewnątrz przepompowni. 

1.9.1.4 Zieleń.  

Po zakończeniu budowy teren wyrównać, pokryć warstwą humusu i obsiać 
mieszanką traw szlachetnych. 

1.9.2 Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej. 

Budowa kanałów grawitacyjnych i rurociągu tłocznego ścieków na terenie 
miejscowości Piotrowo Pierwsze i Głuchowo nie spowodują zmian w sposobie 
zagospodarowania i użytkowania terenu. 

1.10 Dane dotyczące terenów i obiektów chronionych. 

Na podstawie uzyskanych informacji należy zachować następujące warunki 
prowadzenia robót w zakresie: 
a) ochrony środowiska (zieleni), 
 /Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i kształtowaniu środowiska - tekst jednolity  

Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z późniejszymi zmianami/. 

• roboty ziemne prowadzić minimum 2,0 m od pni drzew ; 
w razie uszkodzenia korzeni, ranę wyrównać i zabezpieczyć odpowiednim środkiem, 
•  nie usypywać ziemi na pniach drzew i na krzewach. 

Planowana inwestycja zlokalizowana poza obszarem podlegającemu ochronie form 
ochrony przyrody. 
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b) ochrony archeologicznej i zabytków, 
W razie natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne, należy 

przerwać prace, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby 
ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych. 
c) ochrony próchniczej warstwy gleby, 

(Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw 
nr 16 z 22.02.1995 r.). 
 Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwłaszcza próchnicza warstwa gleby, 
dlatego też, przy wykonywaniu robót ziemnych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej 
przemieszczając ją poza miejsce robót. Po zasypaniu wykopów, należy wcześniej zdjętą 
ziemią urodzajną rozplantować w taki sposób, aby przywrócić im pierwotną wartość 
użytkową. 

2. Projekt techniczno - budowlany. 

2.1  Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji. 

 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią oraz 
rurociągiem tłocznym, służyć będzie do odprowadzenia ścieków sanitarnych od 
mieszkańców Zador, Piotrowa Drugiego i Piotrowa Pierwszego oraz przetłoczenia ich 
rurociągiem tłocznym PE dz. 110 mm do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, który 
zlokalizowany jest w miejscowości Głuchowo.  

2.2.  Sieć kanalizacji sanitarnej. 

2.2.1  Projektowany układ grawitacyjno – tłoczny. 

Projektowany układ kanalizacji grawitacyjno – tłocznej odprowadzać będzie ścieki 
wyłącznie bytowo – gospodarcze od mieszkańców wsi Zadory, Piotrowo Drugie i Piotrowo 
Pierwsze. Ścieki sanitarne od w/w mieszkańców dopływać będą do projektowanej 
przepompowni PS, skąd rurociągiem tłocznym tłoczone będą do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Głuchowo, skąd odpływać będą do 
oczyszczalni ścieków Czempiń.  

2.2.2 Obliczenie ilości ścieków. 

Bilans ilości ścieków odprowadzanych od mieszkańców wsi Zadory, Piotrowo Drugie 
oraz Piotrowo Pierwsze do przepompowni ścieków PS został ustalony na podstawie 
dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy 
działek w miejscowości Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory” opracowanej w 2015 
roku przez JM Santech Poznań, oraz informacji uzyskanej od Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. o aktualnym dopływie ścieków do oczyszczalni ścieków 
w Piotrowie Pierwszym.  
Ilość odprowadzanych ścieków od mieszkańców Piotrowo Drugie, Zadory i Piotrowo 
Pierwsze zgodnie z dokumentacją projektową wynosi: 
 

Qdśr. = 36,4 m3/d, 
Qdmax. = 36,4 x1,5 = 54,6 m3/d, 

Qhmax. =
��,���,�

��
= 5,70 m3/h. 
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Ilość ścieków obecnie dopływających do oczyszczalni ścieków obliczono na podstawie 
następujących założeń wynosi: 

• ilość osób odprowadzających ścieki – 286, 
• jednostkowa ilość ścieków – 130 dm3/d/Mk, 

• współczynnik nierównomierności dobowej – Nd = 1,5, 

• współczynnik nierównomierności godzinowej – Nh = 2,5. 
 
 
Stąd dane wynikowe są następujące: 

Qdśr. = 286x130 = 37180 dm3/d = 37,2 m3/d 
 Qdmax. = 37,2 x1,5 = 55,8 m3/d,  

Qhmax. = 
��,���,�

��
= 5,81 m3/h. 

Całkowita ilość ścieków odprowadzanych do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Głuchowo wynosić będzie: 

Qdśr. = 36,4 + 37,2 = 73,60 m3/d, 
Qdmax. = 54,6 + 55,8 = 110,4 m3/d, 

Qhmax. = 5,70 + 5,81 = 11,51 m3/h = 3,20 dm3/s. 

2.2.3 Przepompownia ścieków PS. 

Dobór pomp oraz wielkość zbiornika przepompowni ścieków dokonano w oparciu o 
dopływ ścieków do przepompowni, oraz koniecznej wysokości podnoszenia. W 
przepompowni zaprojektowano dwie pompy. Praca pomp naprzemienna. Sterowanie pracą 
pomp odbywać się będzie za pomocą hydrosondy.  Wielkość projektowanego zbiornika, 
przykładowe pompy lub równoważne o podobnych parametrach i rozwiązaniach 
technicznych, oraz średnice rurociągu tłocznego przedstawiono w poniższej tabeli: 

Nr 
przepompowni 

Wydajność, wysokość podnoszenia 
 moc kW 

Średnica 
zbiornika 

Rurociąg 
tłoczny 

PS 
Qp = 5,5 dm3/s; Hp = 14,5 m 
Moc P2 = 4,0 kW 

Ø 1500 
 

PE 100 PN 10 
SDR 17  
dz. 110x6,6 

Pompy pracować będą automatycznie. Jedna z pomp jest pompą roboczą o 
parametrach wynikających z punktu pracy, a druga jest pompą rezerwową /o takich samych 
parametrach/ i po każdym cyklu pompowania zamieniają się one rolami tj. robocza staje się 
rezerwową, a rezerwowa roboczą. 

2.2.3.1 Elementy wyposażenia zbiornikowej przepompowni ścieków PS. 

• podest obsługowy – stal nierdzewna,  

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna, 
• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna,  

• właz wejściowy kopertowy o wymiarach 700x900 mm - stal nierdzewna, 

• kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1 (nawiewny), 

• kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny),        
• belka wsporcza – stal nierdzewna, 

• prowadnice - stal nierdzewna, 

• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna, 
• zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 
terenu),  

• zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 – żeliwo, 

• przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna, 
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• połączenia kołnierzowe nierdzewne,  
• elementy złączne - stal nierdzewna, 

• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 
STAL/PE, 

• nasada T-52 z pokrywą - szt. 1, 

• połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 
dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym.  

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  
• wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 

zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2, 

• wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 
spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy 
Ciśnieniowej 2014/68/UE,  

• wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR 
zgodną z PN-EN ISO 15614,  

• wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817,  

• zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz 
kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277,  

• personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie 
badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712, 

• minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w 
podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk), 

• wszystkie rozgałęzienia do średnicy DN150 ścianki max3mm wykonać metodą 
wyciągania szyjek. 

2.2.3.2 Rozdzielnia sterująca z układem sterowania. 

  Szafa sterownicza powinna umożliwiać monitorowanie pracy przepompowni i komory 
pomiarowej oraz zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu zainstalowanej stacji 
monitorującej.  

Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o 
moduł telemetryczny GSM/GPRS. 

a) Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej:  

• wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony 
min. IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, 
odporna,  
na promieniowanie UV, 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 
o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
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o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

• o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

• posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 
wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy 
sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

• moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 
wymienione w punkcie d), współpracujący z istniejącym systemem 
monitoringu, 

• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, 

• układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie, 

• przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp, 
• wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody 

odbiorcze, 

• gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B16, 

• wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed 
przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej, 

• stycznik dla każdej pompy, 
• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej, 

• dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni, 

• zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów, 

• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 
dźwiękowego i optycznego, 

• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej 

• sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 
pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom 
alarmowy),  

• antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  
od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie, 

• wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat, 

• przetwornik czujnika wilgoci. 
 Konfiguracja rozdzielnicy zasilająco - sterowniczej dodatkowo ma zapewniać, 
zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocą zamontowanego w niej układu 
telemetrii przesyłanie sygnału na istniejącą stację bazową – serwer, monitorującą obiekty 
rozproszone. 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać 
Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

• Wejścia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni, 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe), 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1, 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2, 
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o awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i 
wyłącznika silnikowego, 

o awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i 
wyłącznika silnikowego, 

o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak, 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak, 
o kontrola rozbrojenia stacyjki, 

• wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 

bezpiecznikiem 32 mA, 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA), 

• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1, 
o załączenie pompy nr 2, 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 

pompowni, 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie), 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie), 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 

alarmowej, 
d) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 

GSM/GPRS: 

• Wyposażenie: 
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową 
wymianę danych z istniejącą stacją bazową, 

o zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi, 

o 16 wejść binarnych, 
o 16 wyjść binarnych, 
o 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA, 
o komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu 

MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE, 
o wejścia licznikowe, 
o kontrolki: 

 zasilania sterownika, 
 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na 

wyświetlaczu HMI, 
 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany, 
 zalogowany, 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS, 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS, 
 brak lub zablokowana karta SIM, 

 aktywności portu szeregowego sterownika 
o stopień ochrony IP40 
o temperatura pracy: -20o C...50o C 
o wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
o moduł GSM/GPRS/EDGE 
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o napięcie zasilania 24VDC 
o gniazdo antenowe 
o gniazdo karty SIM 
o pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

• Wymagania dla modułu telemetrycznego: 
o wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i 

analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach 
usługi GPRS w wydzielonej sieci APN 

o wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku 
powstania stanów alarmowych na obiekcie 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału 
z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych 
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, 
odstawienie, blokada pracy równoległej) 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 
wysłanego  
ze stacji operatorskiej 

o podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 
 brak karty SIM 
 poprawność PIN karty SIM 
 błędny PIN karty SIM 
 zalogowanie do sieci GSM 
 zalogowanie do sieci GPRS 
 wejścia i wyjścia sterownika 
 aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
 nastawiony poziom załączenia pomp 
 nastawiony poziom wyłączenia pomp 
 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
 liczba załączeń każdej z pomp 
 liczba godzin pracy każdej z pomp 
 prąd pobierany przez pompy 
 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

o zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po 
wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 
 poziomu załączenia pomp 
 poziomu wyłączenia pomp 
 poziomu dołączenia drugiej pompy 
 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

o prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
 każdej z pomp 
 zasilania 
 wystąpieniu poziomu suchobiegu 
 wystąpieniu poziomu przelewu 
 błędnym podłączeniu pływaków 
 sondy hydrostatycznej 
 włamaniu 

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
o automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu 

maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 
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o blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju 
pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością 
wyłączenia (opcja) 

o zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
o zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

 pobieranej mocy 
 zużytej energii 
 napięcia na poszczególnych fazach 

o możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej 
centralki alarmowej 

Protokół komunikacji określony i zgodny z trybem pracy modułu modbus rtu. 
e) Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać: 

• naprzemienną pracę pomp 
• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 

• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 
suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 

• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  
z dwóch pływaków 

• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 
Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności 
elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 
2014/35/UE – LVD. 

  W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których 
będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 
Dostawca przepompowni ścieków wraz z  rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi 
zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać 
niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart 
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

2.2.3.3 Monitoring. 

System monitoringu składa się  z dwóch podstawowych elementów: 
A) obiekt zdalny – przepompownia ścieków – wyposażony w: moduł telemetryczny 

GSM/GPRS, który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz modem 
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych. 

B) obiekt lokalny –Istniejące Centrum Dyspozytorskie, mieszczące się w siedzibie  PGK 
Czempiń. 

Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ 
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane 
obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca jest zainstalowana w siedzibie 
eksploatatora PGK Czempiń.  
System wizualizacji powinien się składać z: 

• głównego okna synoptycznego 
• okna poszczególnych urządzeń (obiektów) 
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Wymagania systemu monitoringu: 
Powyższy monitoring powinien spełniać następujące funkcje: 
Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna 
powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz 
dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić 
przesłanie w/w statusu z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie 
wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, 
otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji 
monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i 
wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja 
monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich 
aktualny stan wejść/wyjść.  
Funkcja - Główne okno synoptyczne – powinna umożliwiać podgląd graficzny 
wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np.: 

• wizualizacja pracy danej pompy,    
• wizualizacja awarii danej pompy,  

• wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w 
automatycznym cyklu pracy,  

• wizualizację włamania do obiektu, 
- wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów 

bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: data 
wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie 
alarm został potwierdzony przez operatora. 

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna 
umożliwiać przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o 
najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości 
ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu 
wraz z prawem zdalnego sterowania urządzeniami (np. zdalnego załączenia pompy lub 
zdalnej zmiany poziomów pracy). 

- Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń 
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres 
czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać 
możliwość uzyskania informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego 
operatora. A także umożliwiać wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia. 

- Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli 
wszystkich bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych 
obiektów lub urządzeń. W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest 
aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). 
Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostać 
umieszczony w bazie danych systemu i powinna być możliwość przeglądania go za 
pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu 
alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien aktywować się sygnał 
dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich 
niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora 
innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą,  ponieważ zostanie on 
przywołany przez system w momencie awarii na którymś z monitorowanych obiektów. 

- Zapis danych – System monitoringu powinen umożliwiać zapis wszystkich odebranych 
danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania 
do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel. 
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- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub 
urządzeniami – system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o 
czasie ostatniego odczytu danych z obiektu. 

- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać 
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć 
głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W 
momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja 
testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca 
na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w 
kosztach eksploatacji. 

- Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania 
po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien 
ulegać skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu 
przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z 
poziomu stacji monitorującej. 

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu 
lub urządzenia. 

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 
Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w 
stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia 
stacji). 

- Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu 
pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy 
pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 
- Zdalne rewersyjne załączanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie) 
- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” 

sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem 
danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik 
nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze załączy pompę, która fizycznie 
występuję na obiekcie i nie jest odłączona w systemie pompowni. 

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – istnieje możliwość zdalnej (ze 
stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu 
alarmowego – oczywiście przy występowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku 
przepompowni. 

- Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – 
funkcja niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu 
kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy. 

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać 
tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może 
wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów 
w jednej chwili. 

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii 
pomp, prądu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin. 

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu na 
dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje 
możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu. 
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- Trendy historyczne – możliwość wyświetlenia kilku wykresów poziomu na jednym 
ekranie z różnych przepompowni – przegląd pracy sieci kanalizacyjnej. 

- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, 
ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie 
historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego 
zestawienia. 

- Funkcja PLANER ( planowanie działań serwisowych). 
- Funkcja zgłaszania błędów programowych / sugestii poprawy funkcjonalności 

systemu monitoringu z poziomu oprogramowania. 
- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej 

pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez 
operatora stacji monitorującej. 

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej 
pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez 
operatora stacji monitorującej. 

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natężenia prądu wybranej 
pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez 
operatora stacji monitorującej. 

- SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany 
numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. SMS ma 
być wysłany bezpośrednio z obiektu. 

- Dostawca monitoringu musi zapewnić usługę call center - wsparcia technicznego 
min w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie 
maksymalnie 2 godziny. 

2.2.3.4 Opis właściwości i wykonania zbiornika przepompowni PS. 

Obudowę zbiornika przepompowni zaprojektowano wykonać z polimerobetonu o 
parametrach technicznych: 
• ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3, 

• moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa, 

• wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa, 

• wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa, 
• ścieralność max. = 0,5 mm, 

• chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm, 

• współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 17 [1/℃], 

• współczynnik Poissona [ν] 0,16 – 0,3,  
• nasiąkliwość wodą nw 0,10%, 

• odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10. 

2.2.3.5 Przepompownia ścieków  - konstrukcja. 

Obudowę przepompowni PS zaprojektowano z polimerobetonu z dnem o średnicy    
Ø 1500 mm. Na dnie odpowiedni beton spadkowy max. 0,5:1, min. 1:1. Przykrycie 
przepompowni stanowi płyta pokrywowa z włazem kopertowym o wymiarach 700x900 mm. 
Przejścia szczelne rurociągów przez ściany przepompowni wklejane w nawiercanych 
otworach w zakładzie prefabrykacji. Przy przepompowni zaprojektowano żuraw słupowy z 
napędem elektrycznym do wyciągania pomp. 

Dane techniczne żurawia słupowego: 

• udźwig – 125 kg, 
• zakres pracy wciągnika 2,0 m, 

• typ wciągnika – elektryczny łańcuchowy, 



Projekt budowlany   
 "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową 

przepompowni w Piotrowie Pierwszym”. 

ZAKŁAD PROJEKTOWO – USŁUGOWY „PROJFIT”  ZIELONA  GÓRA UL. LWOWSKA 25 TEL.  68 3272359 
 

17 

• obrót – ręczny 2700, 
• wysokość podnoszenia – 2,0 m, 

• wysokość całkowita – 2,5 m, 

• napięcie zasilania – Uz=400 V, 50 Hz, 

• napięcie sterowania – Us=24 V, 50 Hz, 
• moc całkowita P = 1,0 kW,  

• sterowanie – z kasety sterowniczej o obniżonym napięciu – niezależny przesuw 
kasety, 

• środowisko pracy – na zewnątrz, 

• łańcuch – nierdzewny, zblocze nierdzewne obrotowe, 
• dodatkowo daszek w miejscu stałego postoju wciągnika. 

Pompownia ma wystawać ponad teren ok. 20cm. Teren przepompowni wyłożyć z 
kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej grubości 10 cm, w obrzeżu betonowym 
6x20 cm ze spadkiem w kierunku na zewnątrz przepompowni.  

Aby zapobiec wypłynięciu przepompowni pod wpływem wyporu wody zaprojektowano 
trwałe kotwienie zbiorników do „balastu” betonowego. Balast stanowią płyty betonowe z 
betonu B20 zbrojone górą i dołem siatkami z prętów ø 12 co 20cm ze stali A-III wylewane 
na miejscu w dnie wykopu, do których przymocowane będą zbiorniki. Płyty balastowe  wylać 
na warstwie wyrównawczej z chudego betonu B10 gr. 10cm. Kotwienie zbiornika odbywać 
się będzie za pośrednictwem ocynkowanych płaskowników stalowych o wym. 60x6mm 
osadzonych w „balastowych” płytach betonowych. Płaskowniki biegnące przez całą 
wysokość przepompowni mocować do jej obudowy z osobna za pomocą kotew 
segmentowych M10x90. Mocowania z płaskowników wykonać po dwóch stronach zbiornika, 
symetrycznie.  

2.2.3.6 Strefy  uciążliwości  dla przepompowni. 

Projektowane przepompownie ścieków stanową cylindryczne zbiorniki całkowicie 
zagłębione w ziemi. W tej sytuacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12–04–2002 rok Dz. U Nr 75 poz. 690 rozdział 7 § 36 ust.1 pkt. 1 i 2, traktując 

przepompownię jak zbiornik nieczystości ciekłych, projektuje się wokół każdego obiektu 
wydzielenie pasa ochronnego o szerokości 15,0 m. 

2.2.3.7 Kanały kanalizacji grawitacyjnej. 

2.2.3.7.1 Lokalizacja i trasy kanałów. 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, która odprowadzać będzie ścieki sanitarne 

do projektowanej przepompowni ścieków zaprojektowano z rur kielichowych PVC - U klasy 
S (SDR 34; SN 8) ze ścianką litą.  Układ sieci zaprojektowano tak aby poszczególne kanały 
były jak najkrótsze. Ponadto trasa kanałów  uwarunkowana jest: 
• istniejącym uzbrojeniem pod i nadziemnym, 
• warunkami  geotechnicznymi, 
• zgodą właścicieli, użytkowników gruntów, 
• dostępem do projektowanych studni rewizyjnych. 
Zaprojektowane studzienki rewizyjne nr 6, 9 i 12 umożliwiają przejęcie ścieków, które 
obecnie dopływają z miejscowości Piotrowo Pierwsze do oczyszczalni ścieków. 

   
2.2.3.7.2 Przepustowość - wymiarowanie kanałów. 
        Przekroje poprzeczne kanałów  ściekowych dobrano  w/g  PN-71/B-02710, w oparciu 
o obliczenia hydrauliczne w/g Manninga. Optymalne napełnienie kanału  przy 
maksymalnych przepływach obliczeniowych /miarodajne/ powinno wynosić:  
• ∅150 mm      h = 0,6 D  = 9 cm, 
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• ∅200 mm      h = 0,6 D  = 12 cm. 
Jako minimalne napełnienie kanałów dopuszcza się h = 0,3 D, zaś jako maksymalne  
h =0,8 D. Za minimalny spadek kanałów przyjęto i = 5,0‰. 
  
2.2.3.7.3 Kanały sanitarne. 

Kanały sanitarne projektuje się z rur  PVC o sztywności obwodowej SN 8, SDR 34   i 
ściance litej.  Rury te charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami hydraulicznymi i 
wytrzymałościowymi, posiadają atest dopuszczający do stosowania na terenie Polski.  

 
2.2.3.7.4 Roboty ziemne - podłoże, montaż, zasypka. 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, 
żwirowych nie zawierających kamieni należy jego spód pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnej układania o 10 cm. Wyrównanie dna wykopu należy wykonać bezpośrednio 
przed układaniem przewodów. W gruntach zwartych /gliny, iły/ lub luźnych i nasypowych, 
spód wykopu wykonać niżej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych należy 
wykonać zagęszczone podłoże z piasku o grubości 10 cm i obsypkę z zagęszczonego 
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, średnioziarnistego bez grud i kamieni do 
wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Ułożona rura w wykopie musi być starannie podbita 
na całej długości przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. 
Kanały  układać na rzędnych podanych na mapach sytuacyjno - wysokościowych i profilach 
podłużnych kanalizacji. Zaprojektowano zagłębienie kanałów na minimum 1,2 m ppt. 
Montaż rur PVC kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonać w następujący sposób: 

• usunąć zaślepkę  z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury, 

• nasmarować  uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem, 
• łączone elementy ułożyć współosiowo, wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do uzyskania  

oznaczenia, wciskanie rur ręcznie np. przy użyciu deski lub zestawu montażowego, nie 
używać do tego celu czerpaka koparki. 

Rurę zasypywać równomiernie gruntem kat. I i II bez kamieni do wysokości co najmniej 20 
cm ponad wierzch rury. Pozostałe wypełnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym nie 
zawierających kamieni większych niż 5 cm zagęszczanym ręcznie warstwami po 15 cm.  
Rozbiórka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypką. Po robotach ziemnych /zasypce 
i zagęszczeniu/ teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
2.2.3.7.5 Przeszkody - kable, przewody, itp. 

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonać przez jego podwieszenie na tarcicy 
świerkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych położonych na wierzchu 
wykopu. Istniejące kable energetyczne krzyżujące się z projektowanymi kanałami 
sanitarnymi należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi o długości 1,5 m. 
 Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonać przez jego podwieszenie na leżaku /z 
bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub stal. 
położonych na wierzchu wykopu. Po ułożeniu kanału sanitarnego i jego stopniowym 
zasypywaniu należy również odtworzyć podłoże pod istniejące, odkryte przewody. 
 
2.2.3.7.6 Studzienki rewizyjne. 

Na kanałach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne Ø 1000 mm 
wykonane z kręgów betonowych z betonu min. B 45.  

Każda studzienka betonowa Ø 1000 składa się z następujących elementów: 

• właz kanałowy typu ciężkiego żeliwno - cementowy Ø 600 mm, 

• krąg stożkowy Ø100/600 mm, 
• kręgi żelbetowe Ø 1000 mm, 

• krąg żelbetowy  Ø 1000 mm z dnem. 
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Studzienki posadawiać na podsypce piaskowej i podłożu betonowym. Włazy montowane w 
asfalcie obetonować betonem B20 o wymiarach 1,0x1,0 m i grubości 10 cm. 

2.2.3.8 Rurociąg tłoczny. 

2.2.3.8.1 Lokalizacja i trasy. 
Ścieki z projektowanej przepompowni PS tłoczone będą rurociągem tłocznym z rur 

PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110  mm, łączonym metodą zgrzewania doczołowego. Układanie 
rurociągu tłocznego na warunkach jak dla kanałów sanitarnych. Rurociąg tłoczny 
zaprojektowano na terenach należących do Gminy Czempiń, Wód Polskich, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Skarbu państwa Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa oraz na terenach należących do osób prywatnych. Uzbrojenie rurociągu 
tłocznego stanowią zespoły napowietrzająco – odpowietrzające, studnie kontrolne oraz 
studzienka rozprężna. 

 
2.2.3.8.2 Studnia pomiarowa SP. 

Studnię pomiarową zaprojektowano w wygrodzonym terenie przepompowni ścieków  
na rurociągu tłocznym. Studnię pomiarową zaprojektowano z kręgów żelbetowych ∅2000 

mm przykrytą płytą żelbetową  ∅ 2190/250 mm z jednym włazem wejściowym ∅ 600 mm. 
zamykanym na klucz. Kręgi żelbetowe łączone za pomocą uszczelek. Dno komory 
zaprojektowano z kręgu żelbetowego z gotowym dnem osadzonym na fundamencie. 
Wentylacja komory za pomocą kominka wentylacyjnego PVC dz. 110 mm wyprowadzonego 
nad teren przez boczną ścianę studni. Wewnątrz drabinka zejściowa  ze stali powlekanej 
tworzywem lub ze stali nierdzewnej o długości 2,0 m. Jako urządzenie pomiarowe 
zaprojektowano elektromagnetyczny czujnik przepływu o średnicy DN 100 mm /przyłącze 
kołnierzowe/ z wykładziną twardą gumową, detekcją pustego rurociągu i w obudowie IP 67. 
Czujnik przepływu winien posiadać aktualną legalizację. W skład zestawu pomiarowego 
wchodzi również przetwornik pomiarowy z wyświetlaczem. Przetwornik pomiarowy musi 
posiadać funkcje: 
• przepływ chwilowy, 

• dwa liczniki przepływu, 

• odcięcie małego przepływu, 

• odcięcie pustego rurociągu, 
• kierunek przepływu, 

• komunikaty o błędach, 

• licznik czasu pracy, 

• przepływ jedno/dwukierunkowy, 
• przełączniki graniczne, 

• wyjście impulsowe, 

• funkcje samodiagnostyki. 
Przetwornik pomiarowy zamontować w szafce na powierzchni terenu przy 

przepompowni ścieków. Połączenie elektrod oraz cewki czujnika z przetwornikiem wykonać 
kablami dostarczanymi przez producenta.  

Przepływ pełną średnicą rurociągu jest niezbędnym warunkiem prawidłowego 
pomiaru. Dla jego zachowania zalecany jest montaż czujnika na wznoszących częściach 
rurociągu lub zasyfonowanie czujnika. Po obu stronach zestawu pomiarowego 
zaprojektowano dwie zasuwy odcinające nożowe Ø 100 mm.  

 
2.2.3.8.3 Zespół napowietrzająco – odpowietrzający ZON. 

Zawór napowietrzająco – odpowietrzający ZON zaprojektowano na rurociągu 
tłocznym ścieków biegnący z przepompowni ścieków. Działa one samoczynnie bez stałego 



Projekt budowlany   
 "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową 

przepompowni w Piotrowie Pierwszym”. 

ZAKŁAD PROJEKTOWO – USŁUGOWY „PROJFIT”  ZIELONA  GÓRA UL. LWOWSKA 25 TEL.  68 3272359 
 

20 

nadzoru. Jako zawór na i odpowietrzający zaprojektowano zespół napowietrzająco – 
odpowietrzający do ścieków z zaworem Ø 80 mm w obudowie. Po obu stronach zaworu 
zaprojektowano zasuwy nożowe umożliwiające odcięcie od rurociągu tłocznego podczas 
awarii lub jego wymiany. Z każdej zasuwy nożowej należy wyprowadzić obudowę 
zakończoną skrzynka uliczną do zasuw. 

 
2.2.3.8.4 Studnia kontrolna SK. 

Na rurociągu tłocznym zaprojektowano pięć studni kontrolnych SK umożliwiających 
wgląd do wnętrza rurociągu tłocznego. Służą one do czyszczenia i usunięcia zatorów, oraz 
wykonania innych zabiegów rewizyjnych. Zamontowane czyszczaki z zaworami 
hydrantowymi umożliwiają ciśnieniowe płukanie rurociągu tłocznego. Obudowy studni 
zaprojektowano z kręgów betonowych ∅ 1200 mm przykrytych płytami żelbetowymi 
prefabrykowanymi Ø 1470/210. Są to studnie wykonane z betonu klasy C35/45 o w≤45, 
nasiąkliwości ≤ 5% i wodoszczelności W8. 
Wyposażenie technologiczne każdej studni kontrolnej stanową m.in.: 
- czyszczak rewizyjny kołnierzowy z zaworem hydrantowym, korpus wykonany z żeliwa 

szarego, sferoidalnego, zawór hydrantowy. 
- zasuwy nożowe, 
- żeliwne stopnie złazowe. 

 
2.2.3.8.5 Studzienka rozprężna. 

Rurociąg tłoczny z przepompowni ścieków PS wprowadzić do projektowanej 
studzienki rozprężnej zlokalizowanej na działce 48/6 w obrębie Głuchowo. Studzienkę 
rozprężną zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy Ø1000 mm z włazem żeliwnym 
D400. Kręgi wykonane z betonu klasy min. C35/45 o w≤45, nasiąkliwości ≤ 5% 
i wodoszczelności W8. 

 
2.2.3.8.6 Przeszkody – kable, przepusty, przewody, Kanał Mosiński, droga S5. 

 Projektowany rurociąg tłoczny ścieków krzyżuje się z ciekiem wodnym (działka nr 30/4 
obręb Piotrowo Pierwsze), Kanałem Mosińskim i przyszłą droga szybkiego ruchu S5. 
 Przejście pod ciekiem wodnym zaprojektowano wykonać metodą bezwykopową tj. 
przeciskiem w stalowej rurze ochronnej o średnicy Ø219,1/6,3 i długości 7,0 m. Końcówki 
rury osłonowej uszczelnić szczelnymi manszetami. Wprowadzenie rury przewodowej do 
rury osłonowej na płozach. 
 Projektowany rurociąg tłoczny przy przejściach pod Kanałem Mosińskim i terenem 
pod przyszłą trasę szybkiego ruchu S5 należy ułożyć w istniejące rury osłonowe PE dz. 250 
mm. Rury osłonowe pod Kanałem Mosińskim i terenem przyszłej drogi szybkiego ruchu 
zostały ułożone podczas wykonywania robót związanych z tą drogą. Wprowadzenie rury 
przewodowej do rur osłonowych na płozach. Zakończenie rur osłonowych za pomocą 
szczelnych manszet. Po obu stronach przejść zarówno pod Kanałem Mosińskim i pod 
przyszłą trasę szybkiego ruchu zaprojektowano zasuwy odcinające umiejscowione w 
komorach wykonanych z kręgów betonowych o średnicy Ø1200 mm, przykryte włazem 
żeliwnym D400 o średnicy Ø600 mm. Zejście do każdej z komór za pomocą żeliwnych stopni 
złazowych.    

2.2.3.9  Próby szczelności sieci kanalizacyjnej. 

Po wykonaniu prac związanych z montażem przewodów kanalizacyjnych należy 
wykonać próby szczelności: 
- dla rurociągów tłocznych - ciśnieniowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową - 

hydrauliczną o ciśnieniu 1,2 Mpa, 
- dla przewodów rur kanałowych grawitacyjnych: 
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a/ próbę na eksfiltrację wody z przewodu, 
b/ próbę na infiltrację wody do przewodu mającą zastosowanie w przypadku występowania 

wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 
Próby należy przeprowadzać zgodnie z PN–92/B–10735 stosując jednak oddzielną próbę 
rurociągów ciśnieniem 3 m. słupa wody oraz oddzielną próbę studzienek na szczelność 
zgodnie z normą.  

2.2.3.10  Rurociąg wodociągowy. 

Rurociąg wodociągowy z rur PE100 SDR 17 PN 10 dz. 90 mm zaprojektowano w 
celu dostarczenia wody na teren przepompowni ścieków PS. Włączenie projektowanego 
odcinka rurociągu wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy dz. 160 mm 
biegnącej na wysokości lokalizacji przepompowni ścieków. Zakończenie rurociągu 
wodociągowego na terenie ogrodzonym przepompowni hydrantem nadziemnym. Hydrant 
nadziemny wyłącznie do celów eksploatacyjnych przepompowni tj. płukania zbiornika i 
terenu ogrodzonego.   

2.2.3.11 Zasilanie przepompowni w energię elektryczną. 

2.2.3.11.1 Zasilanie. 
Zasilanie projektowanej przepompowni w energię elektryczną odbywać się będzie 

projektowaną linią kablową, którą należy wyprowadzić z istniejącego złącza ZKP. Linię 
należy wykonać kablem typu YKY 4x10mm2 ułożonym w ziemi. Linię zakończyć w 
projektowanej szafce rozdzielczej SRS zlokalizowanej  przy komorze przepompowni. 
Szczegóły pokazano na rysunkach.  

 
2.2.3.11.2 Przepompownia ścieków. 
Potrzeby elektroenergetyczne przepompowni. 

Wyszczególnienie Wartość 
Napięcie zasilania przepompowni wg warunków przyłączenia 0,4kV 
Napięcie nominalne odbiorników  230/400V 50Hz        
Moc zainstalowana: pompy 4kW + potrzeby 0,5kW 4,5kW 
Największe zabezpieczenie w obwodach przepompowni 10A 
Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej **) 2330 kWh 

 
2.2.3.11.3 Układanie kabli n.n. i sterowniczych. 

Instalacja sprowadza się do ułożenia WLZ zasilania SRS oraz kabli między 
sterownicą a studnią przepompowni. Przyłączenia przewodów do zacisków w sterownicach 
należy dokonać według DTR dostarczonych ze sterownicami na budowę. Na odcinku 
między sterownicą a studnią przepompowni przewiduje się zastosowanie w ziemi 
przepustów osłonowych z rur giętkich φ 110mm i takie wciągnięcie do nich przewodów 
elektrycznych, aby w razie demontażu pompy czy sygnalizatorów do remontu względnie 
konserwacji, wyjęcie przewodów związane z demontażem i ponowne wciągnięcie  nie 
napotykało na trudności. 
Kable i przewody należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004. Na kablach wychodzących 
z rozdzielnicy umocować oznaczniki umieszczając na nich następujące dane:  

• nazwę użytkownika, 

• symbol i nr ewidencyjny kabla, 

• typ i przekrój, 
• napięcie znamionowe, 

• rok ułożenia. 
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2.2.3.11.4. Szafka SRS (sterownica) w przepompowni ścieków. 
Projektowana przepompownia  zostanie wyposażona we własną sterownicę 

dostarczoną w komplecie wraz z korpusem studni przepompowni i pompą według 
zamówienia u dostawcy pomp. Szafkę sterownicy należy ustawić na objętym dostawą 
prefabrykowanym fundamencie w pobliżu studni według planu. Stopień ochrony obudowy 
szafki IP 65. 

• Wyposażenie podstawowe rozdzielnicy: 
1) zabezpieczenia nadmiarowo prądowe obwodów odbiorczych, 
2) zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, 
3) wyłącznik główny zasilania, 
4) wyłącznik obwodu sterowania, 
5) wyłączniki różnicowoprądowe, 
6) przełącznik zasilania: (sieć/0/agregat), 
7) przełącznik trybu pracy: (ręczne/0/automatyczna), 
8) gniazdo agregatu 16A, 400V, 
9) gniazdo serwisowe 10A, 230V, 
10) styczniki pomp z cewką 230V,  
11) czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz, 
12) lokalny sygnalizator optyczno-akustyczny z wyłącznikiem, 
13) aparatura do sterowania i automatyki (przekaźniki, przyciski, przełączniki), 
14) układ do kompensacji mocy biernej, 
15) ogrzewanie szafy.  

• Realizowane funkcje: 
1) rozruch silnika pompy, 
2) sterowanie pompy za pomocą hydrosondy, 
3) pomiar poziomu, 
4) wybór trybu pracy: sterowanie ręczne, automatyczne, wyłączenie z pracy pompy, 
5) kontrola kolejności i zaniku faz, 
6) zatrzymanie pracy pompy na poziomie suchobiegu, 
7) sygnalizacja optyczno - akustyczna następujących stanów: 

a) przepełnienie, 
b) awaria pompy, 
c) zadziałanie zabezpieczeń pompy. 

 
2.2.3.11.5 Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienia. 

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim będzie zapewniona przez 
izolację czynnych części przewodów i urządzeń elektrycznych. Ochronę dodatkową w 
projektowanej sieci n.n. stanowić będzie system samoczynnego wyłączania zasilania w 
przypadku zwarć między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem 
ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000   „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przeciwporażeniowa”. Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową 
zastosowano wyłączenie zasilania realizowane przy pomocy bezpieczników topikowych, 
wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowoprądowych. W obwodzie zasilania 
zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie upływu 30mA. Instalacja wykonana 
będzie w układzie sieciowym TN-S.  Przy rozdzielnicy należy wykonać uziom pionowy z 
pręta stalowego miedziowanego o F=14 mm i rezystancji max. 5 omów. 
 
2.2.3.11.6 Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Instalacje elektryczne będą chronione przed przepięciami pochodzenia 
atmosferycznego i łączeniowego ogranicznikami przepięć typu B+C. 
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2.2.3.11.7 Obliczenia techniczne. 

• Dobór przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą. 
Przewody dobrano z warunków zapewniających koordynację obciążalności dobranych 

przewodów z charakterystykami ich zabezpieczeń wymagany przez normę PN-IEC 60364-
4-43 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”: 
 
Linia WLZ przewód YKY 4x10 

   IB ≤ In ≤ IZ  oraz  I2  ≤ 1,45 x IZ  

gdzie:  
IB – prąd obliczeniowy (roboczy) [A],        = 10A 
In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego [A],     = 20A 
Iz – prąd obciążalności prądowej długotrwałej przewodu, = 43A 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego       = 26A 

 
Obciążalność długotrwałą przewodu dobrano na podstawie PN-IEC 60364-5-523 dla 
sposobu ułożenia przewodu określonego w normie jako D ( w ziemi). Przyjęto współczynnik 
zmniejszający obciążalność prądową kabli o wartości 0,75. 

• Sprawdzenie spadku napięcia. 
 (Na odcinku: złącze pomiarowe - sterownica). 
Sprawdzenie przewodów na spadek napięcia dokonano korzystając z następujących 
wzorów: 

dla obwodu 3 fazowego: 

    
2%

U*s*

l*P*100
u

γ
=∆  = 1% 

 
 gdzie: 

l – długość linii 
γ  - przewodność materiału, [m/Ωmm2] 
s – przekrój przewodu [mm2] 
U – napięcie znamionowe [kV] 
P – moc [kW] 

 
Kierując się wytycznymi zawartymi punkcie 525  PN-IEC 60364-5-52 „Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie” 
przyjęto, aby wielkość spadku napięcia pomiędzy złączem a rozdzielnicą nie może 
przekraczać 2%. 

• Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania 
dla sieci pracującej w układzie TN-S, dla czasu zadziałania zabezpieczeń t=0,2s. będzie to 
realizowane przez bezpieczniki topikowe, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki 
różnicowoprądowe.  
Na podstawie normy PN-IEC 60364-4-41:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa” 
warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:  

I”k> Ia                               Zk * Ia ≤ Uo 

 
P42A 0,002+Z1 160 160x(0,002+Z1)<230 0,01% Z1 <1,3Ω 

W związku z brakiem informacji o zewnętrznych elementach pętli zwarciowej( Z1) dla 
danego obwodu , obliczenia skuteczności ochrony od porażeń przeprowadzono poprzez 
określenie maksymalnej wielkości zewnętrznej pętli zwarciowej.  
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gdzie: 
Zk – impedancja pętli zwarciowej=0,002+Z1 
Ia –prąd wyłączający,  
Uo – napięcie znamionowe linii względem ziemi, 230V 
I”k – prąd zwarciowy 

 
 2.2.3.11.8 Wykaz norm. 

• PN-EN-61140 – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń. 

• PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

• PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

2.3 Odtworzenie nawierzchni. 

Naruszony pas drogowy (działka nr 35 obręb Piotrowo Pierwsze) należy przywrócić 
do stanu pierwotnego. Odtworzenie nawierzchni drogi należy wykonać w technologii 
nawierzchni istniejącej. Przystąpić do wykonywania zagęszczania podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów sanitarnych i rurociągu 
tłocznego.  

Wykopy po robotach ziemnych zasypywać gruntem przepuszczalnym i zagęszczać 
warstwowo. Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z normą PN-S-02205 (roboty 
ziemne) w drodze wojewódzkiej przy głębokości wykopu h≤1,2m dla warstwy górnej i 
pośredniej  powinno wynosić Is≥1, przy większych głębokościach wykopu w - wa górna 
powinna wynosić Is≥1, a w - wa pośrednia poniżej głębokości 1,2 m Is 0,97.  

2.4  Charakterystyka geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych 
obiektów. 

Z opinii geotechnicznej oraz badań podłoża gruntowego, przeprowadzonych  
specjalnie na potrzeby niniejszego projektu w trzeciej dekadzie czerwca 2017 roku wynika, 
że w płytkim i nieco głębszym podłożu terenu przedmiotowej inwestycji występują 
generalnie proste, ale odcinkowo niekorzystne warunki gruntowo-wodne, z uwagi na lokalne 
płytkie występowanie wód gruntowych.  

Podłoże to budują generalnie nośne grunty mineralne rodzime niespoiste , tego 
samego wieku i genezy. Jedynie lokalnie w ciągu trasy projektowanego rurociągu tłocznego 
ścieków -w obrębie najbardziej obniżonych partii terenu, w strefie bezpośredniego dna 
pradoliny i doliny ogroblowanego Kanału Mosińskiego, od powierzchni do ok.1,0 m ppt, 
występują najmłodsze holoceńskie słabonośne grunty pochodzenia organicznego. Są one 
wykształcone w postaci torfów i namułów. Podściełają je drobne i drobne z pogranicza 
średnich piaski rzeczne holoceńskie oraz wodnolodowcowe (plejstoceńskie), w stanie 
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średnio zagęszczonym do średnio zagęszczonego z pogranicza zagęszczonego. Płytkie 
podłoże pozostałej dominującej części terenu inwestycji budują piaski drobne z pogranicza 
średnich i średnie z pogranicza drobnych (sporadycznie drobne z pogranicza pylastych), 
pochodzenia wodnolodowcowego z okresu fazy pomorskiej stadiału głównego 
zlodowacenia północnopolskiego, występujące głównie w stanie średnio zagęszczonym na 
granicy zagęszczonego, a rzadziej w stanie średnio zagęszczonym. W podłożu nieco 
głębszym występują już piaski grubiej uziarnione tj. średnie ,  tego samego wieku i genezy 
w stanie średnio zagęszczonym. 

W podłożu terenu przedmiotowej inwestycji występują wody pierwszego 
czwartorzędowego poziomu wodonośnego o zwierciadle generalnie swobodnym, a jedynie 
lokalnie w obrębie bezpośredniego dnia pradoliny i doliny Kanału Mosińskiego, o zwierciadle 
lekko swobodno-naporowym. Zwierciadło to w okresie prowadzenia badań występowało na 
głębokości ok. 2,20 ÷ 2,30 m ppt (63,40 ÷ 63,50 m npm), w obrębie NE części m. Piotrowo 
Pierwsze, objętej niniejszą inwestycją. W tym w rejonie lokalizacji projektowanej 
przepompowni ścieków oraz zamierzonej budowy grawitacyjnego kolektora kanalizacji 
sanitarnej. Natomiast po trasie projektowanego rurociągu tłocznego ścieków do Głuchowa 
zwierciadło to występowało na głębokościach od 1,30 do 2,10 m ppt, co odpowiada rzędnym 
62,80÷63,40 m npm. W dnie doliny i na jej bezpośrednim obrzeżu zwierciadło to zalegało, 
bądź też stabilizowało się na głębokościach rzędu 0,90÷1,40 m ppt, co odpowiada rzędnym 
ok. 62,60÷63,20 m npm. 

Warunki gruntowo-wodne występujące w płytkim podłożu poszczególnych sektorów 
terenu inwestycji obrazują podane w załączeniu szczegółowe profile wykonanych 
badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach 
zagospodarowania terenu (projektowanej sieci). 

Po skonfrontowaniu profili poszczególnych sond badawczych z głębokościami 
zamierzonego układania projektowanej sieci, przy jednoczesnym uwzględnieniu założeń 
KNNR Tom I z 2001 r., tab. 0001, do kosztorysowania robót ziemnych przyjęto 90,0% 
udziału gruntów kat. I-II i 10,0% udziału gruntów kat.III-IV. 

Biorąc pod uwagę rodzaj warunków stric’te gruntowych i wodnych terenu  inwestycji 
oraz rodzaj i konstrukcję projektowanych obiektów, zaprojektowaną technologię robót 
ziemnych, możliwość wzajemnych oddziaływań, a także stopień zagrożenia ewentualną 
awarią i możliwość oddziaływania na środowisko, objęte niniejszym projektem proste i 
typowe obiekty , na podstawie dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 
463),  zaliczono do obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.  

3.  Uwagi końcowe. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót 
budowlano - montażowych”, normami i instrukcjami branżowymi, właściwymi dla danego 
rodzaju robót oraz fachowym nadzorem. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano – montażowych bezwzględnie 
należy wytyczyć rzeczywisty przebieg urządzeń podziemnych w obecności 
przedstawicieli będących właścicielami tych urządzeń.  

• Wszystkie  elementy  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami  
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych  w  zakresie  
dotyczącym  robót  elektrycznych.  

• Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów 
robót. 

• Wszelkie skrzyżowania z obcymi urządzeniami wykonać zgodnie z uzgodnieniami i 
„Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje mające te urządzenia w posiadaniu. 
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• W sytuacji natrafienia na urządzenia podziemne nie naniesione na mapach, należy 
przerwać prace ziemne w celu określenia dalszego postępowania w porozumieniu z 
Inwestorem. 

• Po zakończeniu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej przekazać użytkownikowi komplet 
dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzację geodezyjną sieci. 

• Organizację robót kanalizacyjnych prowadzić w sposób umożliwiający ciągły dojazd do 
poszczególnych nieruchomości. 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

• Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary rezystancji izolacji oraz 
     sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 
• Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz 

zachowaniem zapisów zawartych w normach wymienionych w „WYKAZIE NORM”. 

• Dokonać sprawdzenia ciągłości żył, pomiaru rezystancji izolacji oraz rezystancji 
uziemień. W przypadku konieczności rozbudować uziom tak, aby jego rezystancja nie 
przekraczała wartości podanych na schematach. 

• Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary rezystancji izolacji, sprawdzić 
ciągłość połączeń wyrównawczych oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

• Wykonawca obowiązany jest do przekazania Inwestorowi protokołów z wykonanych 
pomiarów. 

• Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linie kablowe podlegają sprawdzeniu przez 
służby techniczne Inwestora. 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną robót zanikających 

• Zakupić przewoźny agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do zapewnienia pracy 
przepompowni w przypadku zaniku zasilania podstawowego.  

 
 
                                                                                               OPRACOWAŁ: 

                                                                                         mgr inż. Zenon Szlachetka 
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4. Załączniki tekstowe. 

1. Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. 

2. Pismo ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września w sprawie zasilania 
przepompowni ścieków w miejscowości Piotrowo Pierwsze. 

3. Zestawienie szczegółowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.  
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5. Opinie i uzgodnienia. 

1.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza 
Czempinia. 

3. Uzgodnienie z Gminą Czempiń. 
4. Uzgodnienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.  
5. Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. 
6. Uzgodnienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. 
7. Uzgodnienie z Wodami Polskimi. 
8. Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji we Wrześni. 
9. Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu. 
10.   Uzgodnienie z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kościanie. 
 

 

 


