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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlanego tłoczni ścieków P26 w miejscowości 

Roszkowice, gm. Byczyna. 

 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA   

1.1.  Umowa z Urzędem Miejskim w Byczynie. 

1.2. Podkłady sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:2000, 1:1000 i 1:500. 

1.3. Koncepcja projektowa kanalizacji sanitarnej w Byczynie przygotowana 

       przez „Projwik” Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego Sp. z o. o.  

       z Opola. 
1.4.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 

  Urząd Miejski w Byczynie. 
1.5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  
  przedsięwzięcia wydana przez Urząd Miejski w Byczynie.  
1.6. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
  w Byczynie. 
1.7. Protokół uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodnień Dokumentacji 

 Projektowej w Kluczborku. 
1.8. Badania geotechniczne. 

1.9. Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem – Urzędem Miejskim w Byczynie. 

1.10. Zgoda właściciela terenu. 

1.11. Wizje lokalne w terenie. 

 

2.  CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Celem tłoczni jest zebranie ścieków oraz przetłoczenie ich z miejscowości 

Roszkowice do zaprojektowanego kanału grawitacyjnego w Byczynie,           

a następnie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna. 

Zakres  opracowania  obejmuje:   

-    projekt   tłoczni,  

- plac, 

- ogrodzenie. 

3.   OPIS TŁOCZNI P26 
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Tłocznia jest urządzeniem do przetłaczania ścieków, ustawionych w suchej     

i wentylowanej komorze, wykonanej w konstrukcji Ŝelbetowej. Składa się ze 

szczelnego zbiornika wyposaŜonego w zamontowane na zewnątrz pompy, 

armaturę i aparaturę pomiarowo-sterującą. Zbiornik tłoczni, który słuŜy do 

gromadzenia ścieków, posiada wbudowany system wewnętrznych urządzeń 

współpracujących z pompami. Urządzenia te zwane separatorami stanowią o 

specyfice tłoczni, słuŜą do oddzielania występujących w ściekach stałych 

zanieczyszczeń i ich chwilowego zatrzymania w fazie napełniania. Przez 

pompy tłoczni AWALIFT zawsze przepływa pozbawiona stałych 

zanieczyszczeń ciecz, co stanowi charakterystyczną cechę w procesie 

niezawodnego przetłaczania ścieków. 

Z projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice, 

gm. Byczyna wynika, Ŝe ścieki grawitacyjnie spływają do działki nr ewid. 

49/71, naleŜącej do Gminy Byczyna, gdzie zlokalizowano tłocznię ścieków. 

Z obliczeń hydraulicznych wykonanych przez „EKOSAN” wynika, Ŝe 

maksymalny dopływ ścieków do tłoczni P14 wyniesie Qmax = 41,98 m3/h. 

Ilość ścieków dopływających do projektowanej tłoczni przyjęto, biorąc pod 

uwagę skanalizowanie całej gminy Byczyna i dopływ ścieków z innych 

miejscowości. 

Na podstawie obliczeń hydraulicznych oraz  rzędnych terenu  i  rzędnych 

kanałów grawitacyjnego i tłocznego opracowanych przez „EKOSAN”, 

dokonało doboru tłoczni (tłocznia typu AWALIFT 2/2 okrągła) i zbiornika 

podziemnego Φ3500 mm o wysokości 6,12 m, wykonanego jako zbiornik        

z kręgów Ŝelbetowych z betonu B-45. Połączenia kręgów naleŜy wykonać na 

zaprawę wodoszczelną Ceresit + sznur uszczelniający STOCHEM. Komora 

będzie całkowicie szczelna (rys. nr 4). Zbiornik z kręgów Ŝelbetowych o 

średnicy Φ3500 mm moŜe wykonać firma PREFABET Kluczbork lub inna 

firma wykonująca tego typu zbiorniki z betonu. 

Tłocznia AWALIFT będzie to agregat pompowy zbudowany na bazie 

metalowego zbiornika wyposaŜonego w duŜy otwór rewizyjny zwiększający 

wygodę obsługi i serwisowania urządzenia, wyposaŜonego w dwa zespoły 
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pomp wirnikowych z silnikami o stopniu ochrony IP55 wraz z komorami do 

pośredniej separacji części stałych zamontowanych wewnątrz zbiornika 

głównego tłoczni oraz armaturę i urządzenia niezbędne do 

przepompowywania ścieków. Tłocznia wyposaŜona będzie w urządzenia 

technologiczne oraz sterowanie, przystosowane do pracy w trybie 

automatycznym wraz z systemem zdalnego nadzoru z komunikatami 

przekazywanymi do dyspozytorni. 

 Przed komorą tłoczni naleŜy umieścić szafę sterującą tłoczni (rys. nr 5),        

w celu wykonania zasilania w energię elektryczną i doprowadzenia kabli                   

o właściwym przekroju z komory tłoczni do szafy sterującej. Kable 

naleŜy umieszczać w rurze ochronnej przy zachowaniu szczelności rury 

osłonowej na całej długości, w celu wyeliminowania przedostawania się 

wody do wnętrza komory. Szafę sterującą naleŜy umieścić na 

fundamencie betonowym z niezbędnym zbrojeniem. Fundament naleŜy 

umieścić 80 cm poniŜej poziomu terenu (rys. nr 6). 

Dobór rodzaju tłoczni, pomp i zbiornika  podziemnego oraz opis techniczny   

i obliczenia hydrauliczne zaprojektowanej tłoczni przedstawiono                  

w załącznikach do projektu.  

Jak wynika z badań struktury geologicznej obszar przeznaczony pod 

projektowaną tłocznię kształtuje się następująco: 

a) 0,0 – 1,0 nasyp niebudowlany, 

b) 1,0-1,3 piasek gliniasty, 

      c) 1,3-1,7 glina piaszczysta, 

d) 1,7-3,0 piasek średni, 

      e) 3,0-3,3 piasek drobny 

f) > 3,3 piasek średni. 

NaleŜy przyjąć grunt kategorii 1 i 2-10%, 3-40%, 4-50%. 

Wody gruntowej nie nawiercono. W przypadku jej pojawienia się naleŜy 

odwodnić wykop przy zastosowaniu zestawu igłofiltrowego lub pompowania 

w wykopie otwartym. 
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     W celu wykonania tłoczni naleŜy wykonać wykop o przekroju                     

4,6 m x 4,6 m  głębokości 6,20 m. Umocnienie wykopu naleŜy wykonać  

przez zabicie  ścianki szczelnej z grodzic G – 62 długości 6,0 m. Rozparcie 

grodzic od wewnątrz  wykonać przy pomocy dwóch ram wykonanych z rur 

stalowych ∅ 150 mm. Wykop naleŜy wykonać przy pomocy koparki 

chwytakowej.  

     Posadowienie zbiornika odbywa się na podsypce piaskowej o grubości 20 cm 

zagęszczonej i na warstwie chudego betonu o grubości 10 cm i warstwie 

papy termozgrzewalnej. Po ustawieniu i zakotwiczeniu zbiornika tłoczni 

naleŜy go obsypać piaskiem z cementem z dokładnym ubiciem. Zbiornik 

tłoczni będzie wykonany jako całkowicie szczelny. NaleŜy zastosować        

w zbiorniku tłoczni odsadzki Ŝelbetowe w celu dociąŜenia zbiornika            

w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. 

Po dokonaniu obsypki zbiornika  naleŜy wyciągnąć  grodzice  przy pomocy      

wibromłotu.   

4. OGRODZENIE (Rys. nr 7) 

Ogrodzenie  naleŜy  wykonać  z przęseł  wykonanych z siatki górniczej        

w kątowniku 40x40x5 o wymiarach 1,50 x 2,0 m  przymocowanych do 

słupków z rur stalowych ∅75 mm. 

Teren  ogrodzony stanowi 64 m2.  Słupki ogrodzeniowe naleŜy zabetonować 

w cokole  wykonanym z betonu B-20 o przekroju 0,2 x 1,2 m  zagłębionym 

w ziemi 0,8 m. Bramę wjazdową zaprojektowano jako ruchome dwa skrzydła  

o łącznej długości 3,0 m. 

5. ROBOTY  DROGOWE 

Nawierzchnię na terenie tłoczni naleŜy wykonać z kostki betonowej szarej 

grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, uwałowanej warstwie 

tłucznia kamiennego 20 - 30 mm grubości 15 cm i warstwie filtracyjnej 

wykonanej z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm. Spadek nawierzchni naleŜy 

przyjąć  1,0 %. Chodnik od strony pałacu na długości 20,0 m naleŜy 

poszerzyć do szerokości 3,0 m, tak aby dostosować go równieŜ do wjazdu na 

teren tłoczni. Wykonać ten odcinek z kostki betonowej szarej grubości 8 cm. 
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- podobnie jak teren tłoczni. Szerokość wjazdu 3,0 m. długość wjazdu      

20,0 m. 

 6. ZASILANIE  ELEKTRYCZNE 

Zasilanie tłoczni w energię elektryczną  stanowi odrębne opracowanie.   

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH   

Przekazywanie danych o pracy tłoczni na oczyszczalnię moŜna zrealizować za 

pomocą modemów. Warunkiem jest zintegrowanie jednym systemem 

wszystkich tłoczni i oczyszczalni ścieków.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
 

Opis techniczny - tłocznia ścieków AWALIFT 2/2 
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okrągła 

 P26 w Roszkowicach, gmina Byczyna  
 

ZałoŜenia projektowe:

Wydajność instalacji: 

Maksymalny godzinowy dopływ ścieków: 

Rurociąg tłoczny PE HD 100 SDR 17:  

Długość rurociągu tłocznego: 

1.1. Zbiornik tłoczni 

 

60,00 m3/h 

41,98 m3/h 

Dz 160 

4080,5 m 

1 sztuka 

400/690 V - 50 Hz - 15 kW - 3000 1/min - IP 55

Kształt: cylindryczny, pionowy

Wymiary: D = 1250 x H = 1500 mm

Pojemność zbiornika: 1,4 m3

Masa zbiornika: 800 kg

Materiał: blacha stalowa

Odległość dna rury dopływowej od dna zbiornika 1200 mm

Zbiornik z kołnierzami dla:

- rurociągu dopływowego DN 200 PN 10

- rurociągu tłocznego DN 140 PN 10

- pomp DN 100 PN 10

- króćca odpowietrzającego DN 100 PN 10

- czujnika poziomu STRATE B 838

 

Pokrywa zbiornika jest przykręcona śrubami i uszczelniona uszczelką profilową.

W zbiorniku znajdują się:
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− 1 rozdzielacz 500 mm z przyłączami dla rury zasilającej i separatorów, 

− 2  separatory  wielkości 350  mm,  w  kaŜdym  znajdują  się 2  klapy 

oddzielające kula zamykająca zwrotna D=200 mm. Separatory te stanowią 

szczególną część systemu STRATE współpracującą z wielokanałowymi wirnikami 

pomp.  

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  

Połączenia śrubowe ze stali szlachetnej,  zbiornik  piaskowany, wewnątrz i na 

zewnątrz pokrycie Permacor (powłoka odporna na ścieki), odcień RAL 6011 

zielony.  

1.2. Orurowania z armaturą dla STRATE AWALIFT 2/2 okrągła 

RUROCIĄG TŁOCZNY  

Rurociąg tłoczny DN 140 PN 10 wraz z kształtką, tzw. „portkami” i kołnierzem do 

podłączenia rurociągu tłocznego DN 150 PN 10,  

Rury i kształtki z rur stalowych bez szwu DIN 2448, kołnierze DIN 2632/2633.  

2 klapy zwrotne STRATE AWASTOP DN 150 PN 10 z wolnym przelotem, 

element zamykający z kauczuku butylowego B 100.  

2 zasuwy kołnierzowe DN 150 PN 10, miękko uszczelnione z kolem ręcznym, 

śrubami i uszczelką.  

PODEJŚCIE POD POMPY  

2 rurociągi podejściowe dla pomp DN 100 PN 10  

Orurowanie dla dwóch pomp, rury i kształtki z rur stalowych bez szwu DIN 2448, 

kołnierze DIN 2632/2633 i DIN 2576.  

4 zasuwy kołnierzowe DN 100 PN 10, miękko uszczelnione z kolem ręcznym, 

śrubami i uszczelką.  

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI  

Połączenia śrubowe ze stali szlachetnej, rurociągi piaskowane, wewnątrz i na 

zewnątrz pokrycie Permacor EGD (powłoka odporna na ścieki), odcień RAL 6011 - 

zielony. Armatura pokryta Foliflex - Lack.  

1.3.   Pomp wirowych ST 100/269             2 sztuki 

400/690 V - 50 Hz - 15 kW - 3000 1/min - IP 55  
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Zabudowa pionowa, z bardzo efektywnymi, wielokanałowymi wirnikami. Pompy są 

dostosowane do systemu zbiorników oddzielających ciała stale, zapobiegającego 

zapchaniu pomp.  

OBUDOWA POMPY  

Korpus pompy wyposaŜony w wymienne, ścieralne nakładki oraz pierścieniowe 

uszczelnienie  ślizgowe  zapobiegające  przedostawaniu  się  ścieków  z  korpusu 

pompy do kolumny silnika.  

Połączenie wału pompy z silnikiem realizowane jest poprzez elastyczne sprzęgło. 

Wał pompy łoŜyskowany jest na dwóch łoŜyskach walcowych, których gniazda 

zabezpieczone są przed dostępem zanieczyszczeń.  

WIRNIK  

Otwarty wirnik wielokanałowy do ścieków.  

Typ wirnika: 3 OKR-2R 

Średnica: 190 mm 

Szerokość: 30 mm 

Punkt pracy 45 m3/h - 41,66 m sł. wody 

FUNKCJA  

Pompy pracują automatycznie na przemian. Czas pracy oraz przerwy w pracy 

pomp są nastawialne i określone czasowo. Po upływie czasu pracy jednej pompy, 

pracę przejmuje druga pompa. W przypadku wypadnięcia termicznego jednego z 

silników pomp, pracę przejmuje automatycznie druga pompa.  

SILNIK PRĄDU TRÓJFAZOWEGO  

400/690 V - 50 Hz - 15 kW - 3000 1/min  

Silnik normowy IEC, forma budowy V1, Stopień ochrony IP 55, chłodzenie 

powierzchniowe.  

Prąd znamionowy: 27 A 

Współczynnik mocy cos Ř: 0,91. 

2. Aparatura kontrolno - pomiarowa  

2.1.   Rozdzielnia sterownicza, ED 2x15 kW, AS, 2DF4  

o wymiarach 800x800x200mm  
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SłuŜy do sterowania tłocznią ścieków. Stopień ochrony IP 43.  

Zamontowana w zewnętrznej szafie firmy Rittal o wymiarach 1200x1400x400 mm 

wyposaŜonej w:  

−  ogrzewanie wykonane w oparciu o termowentylator o mocy 300 W wraz z  

termostatem firmy Rittal,  

−  oświetlenie szafki,  

−  gniazdo 230V/16A.  

 Stopień ochrony IP 55.  

Zasilanie sterownika tłoczni wyposaŜono w rozłącznik bezpiecznikowy p-poŜ. typu 

RBK-00 (160 A) oraz przełącznik cztero-biegunowy agregat - sieć z pozycją 0 

oraz gniazdo dla podłączenia agregatu.  

2.1.1. Przełączniki i przyrządy wskazujące 

1 wyłącznik główny  

2 wyłączniki trybu pracy pomp: ręczny-0-automatyczny  

1 woltomierz sprawdzający napięcie z przełącznikiem L1, L2, L3, N2 amperomierze  

1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 1 „praca”  

1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 2 „praca”  

1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 1 „zakłócenie” 1 lampka sygnalizacyjna LED 

pompa 2 „zakłócenie” 1 lampka sygnalizacyjna LED „spiętrzenie”  

1 transformator sterujący  

1 element zabezpieczający obwód prądu sterowniczego 1 element zabezpieczający 

pompę odwadniającą  

1 listwa zaciskowa z tabliczkami informacyjnymi do polączenia doprowadzenia 

prądu i odbiorników  

2 wyłączniki przeciąŜeniowe dla elementów zabezpieczających  

2.1.2. Elektroniczna jednostka sterująca 2DF4  

Jest niezbędnym elementem dla prawidłowego sterowania tłoczni STRATE. Składa 

się z:  

2.1.2.1. Programowalnego sterownika. 

Stopień ochrony IP 20.  
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Wykonanie: zgodnie z IEC/EN 61 131-2 z zegarem czasu rzeczywistego. 

Buforowanie akumulatorowe i moduł pamięci.  

Złącza standardowe: 1xRS232, 1xRS485. Przeznaczenie złącz standardowych:  

−  Dla panelu sterowania  

−  Dla modemu celem przekazania sygnału zakłócenia  

−  Rozszerzenie wejść i wyjść z maks. 790 adresami (opcja)  

−  Moduły sieciowe ((PROFIBUS-DP/FMS,LON, Interbus Suconet-K, AS- 

 Interface).  

Odwzorowanie sygnałów modułu podstawowego: 16 wejść cyfrowych, 14 wyjść 

cyfrowych, 2 wejścia analogowe, 1 wyjście analogowe.  

Ogólnie:  

Lokalnie sterowanie moŜe być rozszerzone do maksymalnie 5 modułów.  

 

Uwaga:  

Zakłócenia mogą być przesłane przez modem jako meldunki SMS do sieci telefonii 

komórkowej.  

MoŜliwości przesyłania sygnałów, ich przetwarzania jak i wykorzystanie styków 

beznapięciowych zaleŜy od wymogów i potrzeb.  

Standardowe przekazanie sygnałów zakłóceń, takich jak:  

−  pompa 1-2 praca,  

−  pompa 1-2 zakłócenie,  

−  spiętrzenie,  

następuje przez styki beznapięciowe na listwie zaciskowej.  

2.1.2.2. Panelu sterowania 

Stopień ochrony IP 65 od strony czołowej. Wykonanie:  

−  Zegar czasu rzeczywistego, synchronizacja czasowa ze sterowaniem;  

−  Pamięć alarmów i zdarzeń (pamięć dla maks.256 zdarzeń);  

−4-ro wierszowy wyświetlacz po 20 znaków, tło podświetlone;  
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−4 przyciski funkcyjne, 4 przyciski kursorów, 3 przyciski systemowe. Złącze 

standardowe: 1xRS232 lub 1xRS485.  

Przeznaczenie złącz standardowych:  

- połączenie z opisanym powyŜej sterownikiem. Ogólnie:  

Przedstawione są: czas pracy, alarmy, sygnały i dane procesowe podłączonych 

elementów graficznie, jako tablice numeryczne lub informacja tekstowa.  

Wprowadzanie  ustawień  parametrów  urządzenia  odbywa  się  poprzez  panel 

sterowania.  

2.1.3. Urządzenie miękkiego rozruchu ALTISTART  

Stosowane  w  celu  redukcji  szczytowego  poboru  prądu  i  spadków  napięć 

na zasilaniu oraz ograniczenia momentu rozruchowego dla zabezpieczenia części 

mechanicznych.  

Tyrystorowa  przetwornica  dla  miękkiego  rozruchu  i  sterowanego „dobiegu” 

silników prądu trójfazowego: 

−  Moduł obsługowy dla ustawienia parametrów, nadający się do zabudowy w 

szafie rozdzielni; 

−  Pełna kontrola stanów ruchowych; 

− 3 logiczne wejścia, 2 logiczne wyjścia, przekaźnik wyjścia; 

−  Wyjście analogowe; 

−  Listwa zaciskowa;  

−  Sygnalizacja za pomocą diod LED;  

−  Zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie sieci;  

−  Zabezpieczenie przed niedociąŜeniem silnika;  

−  Rozpoznanie wypadnięcia fazy i niesymetryczności faz;  

−  Podniesienie Ŝywotności pomp przez łagodny rozruch i redukcję prądu  

 rozruchu.  

Opcja: Komunikacja ALTISTART’A z PC:  

−  Zabezpieczenie konfiguracji i nastaw na dyskietce;  

−  Dokumentowanie przez wydruk protokołów.  
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2.2.   Pomiar poziomu dla AWALIFT 2/2 okrągła  

Typ: HWAS, wysokość zbiornika 1500 mm  

Analogowy czujnik ciśnienia 4-20 mA ze zintegrowanym przetwornikiem; Rura 

ochronna i nośna dla czujnika i kabel (7 m/ niebieski)  

Zakres ciśnienia: 0 - 200 mbar.  

Poziom napełnienia przekazywany jest analogowo do sterownika. Punkty włączeń:  

−  pompa włączona,  

−  pompa wyłączona,  

−  spiętrzenie wody w zbiorniku.  

 

2.3. Zabezpieczenie przeciw włamaniowe do komory przepompowni i szafy  

 sterowniczej  

Dla ochrony obiektu stosuje się system alarmowy CA5 firmy SATEL składający 

się z:  

−  obudowy z zasilaczem i akumulatorem, −  centrali CA5,  

−  klawiatury LED,  

−  sygnalizatora optyczno - akustycznego z wewnętrznym akumulatorem,  

−  czujnika ruchu dla komory przepompowni IP 65,  

−  wyłącznika   krańcowego (kontaktrona   magnetycznego)   dla   szafy 

sterowniczej. 

2.4.   Instalacja alarmowa niezaleŜna od sieci AG 230 

Akumulator 1,8 Ah/12V z zasilaczem i wyświetlaczem 

Wyłącznik  dla  zewnętrznego  urządzenia  alarmującego (syreny lub  światła 

migowego). 

2.5.   Urządzenie alarmowe AM 12  

Do podłączenia do instalacji alarmowej AG 230/12. Do wyboru: światło migowe 

Ŝółte lub syrena. W obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.  

2.6.   Ochrona przepięciowa  

Zabezpieczenie przepięciowe Moeller SP-B+C/3+1 Napięcie znamionowe 230/400 

VAC  
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Napięcie zadziałania 275 V  

Znamionowy prą zwarciowy 20/40 kA  

2.7. Zabezpieczenie róŜnicowo - prądowe 

1 wyłącznik dla pomp do 22 kW,  

1 wyłącznik dla wszystkich innych odbiorników.  

2.8.   Oświetlenie składa się z:  

4 (w zaleŜności od wielkości komory) hermetycznych opraw oświetleniowych (IP 

65) o mocy 2x36 W.  

2.9.   WyposaŜenie dodatkowe:  

−     Modem GSM firmy INTROL z zasilaczem i akumulatorem wyposaŜony w 

wejścia cyfrowe i analogowe; 

−     W celu zapewnienia ciągłego zasilania sterownika oraz zapobiegania spadkom 

napięcia w momencie powrotu zasilania energetycznego, na Ŝyczenie Inwestora lub 

uŜytkownika, istnieje moŜliwość montaŜu zasilacza awaryjnego (UPS Ares 700/ 

700VA-420W).  

Jest to zasilacz z wbudowanym mikroprocesorem badającym parametry sieci 

energetycznej  i  w  przypadku  nieprawidłowości  podejmuje  odpowiednie 

działania,  aby  zapewnić  pełną  synchronizacje  z  siecią  energetyczną  oraz 

minimalne czasy przełączenia.  

Pozostałe   elementy  instalacji   i   wyposaŜenia   komory  podano w tabeli 

zestawienia elementów tłoczni w poz. 2 ÷ 7.6.c. 

 

 

 


