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I . OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Ğcieków w Sierakowicach.
1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejącej
oczyszczalni Ğcieków
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy obiektów inĪynierskich tj.
komory stabilizacji tlenowej, krato-piaskownika, komory rozdziału
Ğcieków, fundamentu pod biofiltr, komory przepływomierzy, w
zakresie niezbĊdnym do wykonania robót budowlanych.
Szczegółowy zakres opracowania wynika ze spisu treĞci.
2 Forma opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym branĪy
konstrukcyjnej ww. obiektów.
Opracowanie składa siĊ z czĊĞci opisowej i rysunkowej, zawartych w
jednej teczce.
3 Lokalizacja
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, reaktor
biologiczny znajduje siĊ na terenie istniejącej oczyszczalni (działka
ewid. Nr 62/1) oraz na terenie przyległym od strony wschodniej na
działce ewid. 62/1
4 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie nastĊpujących
głównych materiałów:
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[1] Projekt wykonawczy branĪy technologicznej oraz budowlany
branĪy architektoniczo- konstrukcyjnej wykonany przez spółkĊ
EKOMETRIA z GdaĔska odpowiednio z czerwca i wrzeĞnia 2006
[2] Dokumentacja archiwalna istniejących obiektów
[3] dokumentacja geotechniczna wykonana przez przedsiĊbiorstwo
CONECO-BUD Sp. z o.o. w kwietniu 2006.
[4] Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Dz. U. nr 89 z
1994 r poz. 414 z póĨniejszymi zmianami).
[5] Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 15 z 1999 r
poz. 139 z póĨniejszymi zmianami).
[6] Rozporządzenia Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 140 z 1998 r poz. 906).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego
zakresy i formy planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających
zagroĪenia bezpieczeĔstwa i zdrowia ludzi
[8] Podkład sytuacyjno-wysokoĞciowy terenu oczyszczalni Ğcieków w
skali 1:500.
[9] Wizja lokalna terenu modernizowanej oczyszczalni Ğcieków.
[10]

Normatywy techniczne oraz obowiązujące przepisy i

zarządzenia.

5 Inwestor
Inwestorem rozbudowy i modernizacji jest zarząd gminy w
Sierakowicach, woj. pomorskie
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6 Opis warunków gruntowo-wodnych
Teren oczyszczalni opada ku południu na rzĊdnych w granicach
200,6-194.7 m n.p.m.
Budowa geologiczna terenu oczyszczalni jest prosta. W podłoĪu
poniĪej cienkiej warstwy gliniastej gleby zalegają plejstoceĔskie osady
lodowcowe wykształcone głównie w postaci glin i piasków gliniastych
zwałowych z przewarstwieniami piasków wodno- lodowcowych,
których podkład do gł. 10 m p.p.t. nie został przewiercony. Wg badaĔ
archiwalnych odwiertów studziennych głĊbokich miąĪszoĞü osadów
plejstoceĔskich dochodzi tu do kilkuset metrów.
Wody gruntowej na badanym terenie nie stwierdzono. Teren
drenowany jest w sposób naturalny. Na południe od badanego terenu
znajduje siĊ rozległe obniĪenie z rowem odwadniającym zbierającym
wody opadowe z najbliĪszego rejonu. W otworach A3 i A4
stwierdzono sądczenia wody w piaszczystych przewarstweiniach na
głĊbokoĞci 1.9-3.3 m p.p.t.
7 Opis rozwiązania projektowego.

7.1

Posadowienie
Komora stabilizacji tlenowej
Istniejący poziom terenu

ok. 199.4-196.5 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu

199.4-196.5 m n.p.m.

Poziom posadowienia

192.65 m n.p.m.

Krato-piaskownik
Istniejący poziom terenu

ok. 199.60 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu

199.60 m n.p.m.

Poziom posadowienia

195.60 m n.p.m.
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Komora rozdziału Ğcieków
Istniejący poziom terenu

ok. 197.60 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu

197.60 m n.p.m.

Poziom posadowienia

194.45 m n.p.m.

Fundament pod biofiltr
Istniejący poziom terenu

ok. 200.00 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu

200.00 m n.p.m.

Poziom posadowienia

199.80 m n.p.m.

Komora przepływomierzy
Istniejący poziom terenu

7.2

ok. 198.80 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu

198.30 m n.p.m.

Poziom posadowienia

195.20 m n.p.m.

Konstrukcja obiektów

7.2.1 Komora stabilizacji tlenowej
Projektowany zbiornik- okrągły, zamkniĊty zbiornik zagłĊbiony w
gruncie, o konstrukcji monolitycznej, o Ğrednicy wewnĊtrznej
Ɏ12.00 m, gruboĞci Ğciany i dna 25cm i głĊbokoĞci 7.00 m.
Powierzchnia zabudowy

122.72 m2
1094.36 m3

Kubatura

Przykrycie zbiornika kopułą z laminatu z dwoma włazami
przeznaczonymi do rewizji o wymiarach w Ğwietle 1.0 x 1.0 m.
Pokrycie w kolorze zielonym - RAL 6011. Dobór elementów
pokrycia przez producenta.
ĝciany zostały podzielone dwoma a dno jedną przerwą roboczą.
Przerwy Ğcian przesuniĊte w stosunku do przerwy w dnie o 90o
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Obiekt zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego B30,
wodoszczelnoĞü kI. W6, mrozoodpornoĞü M150, zbrojonego stalą
A-III 34GS
PrzejĞcia rurociągów przez ĞcianĊ szczelne lub tulejowe wg
wytycznych technologicznych.

7.2.2 Krato-piaskownik
Krato-piaskownik w postaci otwartego zbiornika Īelbetowego z
przylegająca komorą o wymiarach zewnĊtrznych w rzucie 4.00 x
12.60m i głĊbokoĞci 3.85m, wymiary komory w rzucie 1,50 x 1,40 x
3.85.
GruboĞci Ğcian i dna odpowiednio 30,25 i 35cm.
Powierzchnia zabudowy

50.40 m2
211.68 m3

Kubatura

Obiekt zaprojektowano z betonu B30 i zbrojonego stalą A-III 34GS
PrzejĞcia rurociągów przez ĞcianĊ szczelne lub tulejowe wg
wytycznych technologicznych.
Na koronie wykonaü barierki ochronne o wys. 0,9m.
7.2.3 Komora rozdziału Ğcieków
Komora rozdziału Ğcieków –powiĊkszenie istniejącego zbiornika
Īelbetowego o przylegająca komorą o wymiarach zewnĊtrznych w
rzucie 1.40 x 2.60m i głĊbokoĞci 3.85m.
GruboĞci Ğcian i dna odpowiednio 20, 30cm.
Powierzchnia zabudowy

3.64 m2
14.01 m3

Kubatura
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Obiekt zaprojektowano z betonu B30 i zbrojonego stalą A-III 34GS
PrzejĞcia rurociągów przez ĞcianĊ szczelne lub tulejowe wg
wytycznych technologicznych.
Na koronie wykonaü barierki ochronne o wys. 0,5m.
7.2.4 Komora przepływomierzy
Komora w postaci zamkniĊtego zbiornika Īelbetowego o
wymiarach zewnĊtrznych w rzucie 4.35 x 3.40m i głĊbokoĞci
3.25m.
GruboĞci Ğcian i dna 30cm. GruboĞü płyty górnej wynosi 15 cm.
Powierzchnia zabudowy

14.79 m2

Kubatura

48.07 m3

Obiekt zaprojektowano z betonu B30 i zbrojonego stalą A-III 34GS
PrzejĞcia rurociągów przez ĞcianĊ szczelne lub tulejowe wg
wytycznych technologicznych.
W płycie górnej zaprojektowano systemowy właz stalowy 80x80cm.

7.2.5 Fundament pod biofiltr
Fundament o wymiarach 2.5x2.5m i wysokoĞci 20cm na
podbudowie z podbetonu gr.30 cm
Powierzchnia zabudowy

6.25 m2

Fundament zaprojektowano z betonu B30 i zbrojonego stalą A-III
34GS

8

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Ğcieków w Sierakowicach
Projekt wykonawczy- obiekty inĪynierskie br. -konstrukcyjna

7.3

Materiały konstrukcyjne

BETON B30
Wymagania w stosunku do betonu
• beton konstrukcyjny na bazie cementu hutniczego
• wodoszczelnoĞü W-6 wg PN-88/B-06250
• mrozoodpornoĞü F-150
Beton podłoĪy klasy B10.
STAL ZBROJENIOWA
STAL PROFILOWA

- A-III 34GS
- St3S, 0H18N9

Elementy wyposaĪenia takie jak: balustrady, drabinki zewnĊtrzne
oraz elementy pomostów cynkowane ogniowo i powlekane
dodatkowo farbami antykorozyjnymi w kolorze RAL6011. Kraty
pomostowe stalowe cynkowane ogniowo. Włazy i drabiny
wewnĊtrzne naleĪy wykonaü ze stali nierdzewnej 0H18N9.
Podpory pod rurociągi systemowe wg rozwiązania producenta np.
firmy HALFEN.

7.4

Zabezpieczenia antykorozyjne
Izolacje wodochronne betonu:
• izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoka 2xabizol
R+P
• izolacja dna folia PE gr. 0.5 mm z warstwą ochronna z betonu
B10 gr.4 cm
• izolacja powierzchni mających kontakt ze Ğciekami i powietrzem
( do głĊbokoĞci 50cm poniĪej zwierciadła Ğcieków ), przerwy
robocze ( po 50cm z kaĪdej strony ) na całej długoĞci, wokół
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osadzanych rurociągów – powłoka ze Ğrodka uszczelniającego i
zabezpieczającego beton metodą wgłĊbnej penetracji struktur
betonowych i zamykania kapilar, por i szczelin poprzez
powstające w wyniku reakcji chemicznych kompleksy
krystaliczne.
Izolacje wodochronne elementów stalowych:
Elementy stalowe ze stali zwykłej:
• oczyszczenie powierzchni do stopnia czystoĞci 2 ½ wg ISO
8501-1:1988 lub wg P70/H97050,
• cynkowanie ogniowe
• malowanie 3-krotne farbą epoksydową
Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie
wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

CAŁOĝû ROBÓT BUDOWLANYCH wykonaü zgodnie z “Warunkami
wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych” cz, projektem
technicznym budowlanym, technologicznym i projektami
branĪowymi.
Opracował:

inĪ.Mirosław Zygmunt
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