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Zawarto ść opracowania:  

 

• Opis techniczny obiektu/robót                    5 str. 

• Projekt zagospodarowania terenu                    1 rys. 

• Profil ruroci ągu odprowadzaj ącego ścieki                1 rys. 

• Karty katalogowe elementów oczyszczalni                 3 str. 
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Opis techniczny obiektu/robót:  

- do projektu budowlanego do zgłoszenia budowy oczy szczalni przyszkolnej w 

miejscowo ści Michałki, gm. Świedziebnia. 

 

1. Zało Ŝenia. 

 Projekt zakłada budow ę trzystopniowej oczyszczalni ścieków dla 30 

mieszka ńców równowa Ŝnych pracuj ącą w technologii beztlenowo-tlenowej 

przeznaczonej do oczyszczania ścieków socjalno – bytowych odprowadzanych ze 

Szkoły Podstawowej oraz z pobliskiego budynku miesz kalnego. Oczyszczone 

ścieki zostan ą odprowadzone do istniej ącego systemu rozs ączaj ącego. 

 Obecnie ścieki odprowadzane s ą do zbiornika bezodpływowego znajduj ącego si ę 

na tej samej działce. Oczyszczalnie projektuje si ę dla 100 uczniów oraz 4 

rodzin (4 osoby na rodzin ę). 

Ilo ść ścieków odprowadzanych do systemu: 

Q = 25 l/d x 100 uczniów + 80 l/d x 16 osób = 3780 l/d = 3,8 m 3/d. 

Trzystopniowa beztlenowo – tlenowa oczyszczalnia ścieków składa si ę z 

nast ępuj ących elementów: 

1. Osadnik wst ępny (komora denityfikacji) wykonany z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym (prefabrykowany). 

2. Oczyszczalnia z komor ą osadu czynnego z sieci ą dyfuzorów drobno 

pęcherzykowych (komora nitrifikacji). 

3. Osadnik wtórny w formie sto Ŝka zintegrowany z komor ą osadu czynnego z 

pompą mamutową do recyrkulacji osadu nadmiernego. 

4. Kompresor wraz ze sterownikiem umieszczony poza oczyszczalni ą (np. w 

piwnicy szkoły). 

Ponadto dodatkowo system odprowadzaj ący ścieki składał si ę b ędzie z: 

- ruroci ągów grawitacyjnych PVC Ø160 mm, 

- ruroci ągu tłocznego PE Ø40 mm 

- studzienek betonowych Ø1000 mm, 

- studzienek z PE Ø315 mm, 

- przepompowni ścieków ze zbiornikiem z PE Ø800 mm i pomp ą 

zatapialn ą typu PIRANIA 08 W, 

- separatora tłuszczu (montowany w budynku dla ścieków z kuchni), 
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- kraty ze stali nierdzewnej do usuwania skratek (mon towana w 

studni bet. Ø1000 mm). 

 

Parametry i gabaryty poszczególnych obiektów oczysz czalni pokazano na 

doł ączonych rysunkach. 

 

2. Opis technologii oczyszczania ścieków 

 Ścieki surowe doprowadzane s ą na krat ę, gdzie zostaj ą zatrzymane wi ększe 

frakcje. Nast ępnie ścieki przepływaj ą do osadnika wst ępnego, gdzie s ą 

wst ępnie oczyszczane przez mikroorganizmy anaerobowe (m echaniczne 

oczyszczanie ścieków) z zawiesin łatwo opadaj ących (wymieszanie ścieków). 

Ponadto odseparowane zostaj ą substacje pływaj ące (tłuszcze, piany). 

 Z osadnika wst ępnego ścieki wpływaj ą do strefy aktywacyjnej drugiego 

zbiornika oczyszczalni. Tam s ą poddawane ci ągłemu napowietrzaniu poprzez 

dmuchawę i sie ć dyfuzorów drobno p ęcherzykowych z EPDM. W komorze tej 

intensywnie napowietrzanej w warunkach tlenowych za chodzi proces utleniania 

azotu amonowego do azotynów, a w pó źniejszej fazie do azotanów. Lu źne 

zanieczyszczenia podlegaj ą procesowi biodegradacji, a nast ępnie 

przekształcane w nieszkodliwe substancje (rozkład s ubstancji organicznych), 

takie jak woda, gazy czy zawiesiny (obni Ŝenia warto ści BZT5 i ChZT). Po 

aktywacyjnym oczyszczeniu mieszanina oczyszczonej w ody i osadu czynnego 

przepływa do sto Ŝkowego osadnika wtórnego zintegrowanego w tym samym  

zbiorniku. Dochodzi w niej do oddzielenia osadu czy nnego od wody oraz 

tlenowej stabilizacji osadu. Nast ępnie poprzez kołnierz typu Thompson woda 

pozbawiona zawiesiny wypływa ze zbiornika. Nagromad zony osad nadmierny 

poprzez pomp ę mamutową (hydrauliczno-pneumatyczn ą) zostaje recyrkulowany do 

komory osadu czynnego i ½ razy w roku usuwany poprz ez wóz asenizacyjny.   

  

3. Wykonanie robót. 

 Wykopy pod ruroci ągi oraz studnie wykonywa ć mechanicznie. Ze wzgl ędu na 

moŜliwo ść pojawienia si ę wody gruntowej w wykopach nale Ŝy je systematycznie 

odwadnia ć. Gł ębokość wykopów uzale Ŝniona od gł ębokości posadowienia 

ruroci ągów (patrz profil). Ruroci ągi montowa ć na podsypce piaskowej grub. 15 

cm. W celu ocieplenia ruroci ągów tam gdzie to konieczne stosowa ć warstw ę 

keramzytu o grub. 30 cm. Zbiorniki oczyszczalni ora z przepompowni posadowi ć 
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na płytach Ŝelbetowych z bet. B-15, grub. 20 cm, zbrojonych sia tk ą z pr ętów 

Ø12 (siatka co 30 cm). Zbiorniki zakotwi ć do płyt.  

 Po wykonaniu ruroci ągów przed zasypaniem dla sprawdzenia wytrzymało ści rur 

i szczelno ści zł ącz nale Ŝy podda ć próbie ci śnieniowej wg PN-81/B-10725 -  

Wodoci ągi. Przewody zewn ętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 Dodatkowo do miejsca posadowienia oczyszczalni nal eŜy wykona ć nawierzchni ę 

dojazdow ą dla wozu asenizacyjnego z warstwy tłucznia lub gre su grub. 20 cm, 

na zag ęszczonej podsypce piaskowej grub. 15 cm. Zasilenie elektryczne 

przepompowni ścieków oraz kompresora na zasadzie podlicznika z we wnętrznej 

instalacji elektrycznej.       
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