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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: Umowa z dn. 28 lipca 2015r zawarta 

pomiędzy Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie, a firmą 

EKOWATER Zbigniew Ruszkowski. 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500. 

3. Wizja lokalna na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. 

4. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zakład Usług Geotechnicznych 

„Geotechnika” z  Łodzi, kwiecień 2015r. 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z 

póz. zm.). 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z póz. zm.). 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko ( Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

8. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 14 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 15 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wartości 

wskaźnika hałasu (Dz. U. Nr 106, poz. 729). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny 

pomiarów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 marca 2008 r. w sprawie oceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 206, poz. 1291). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251). 

15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 120, 

poz. 826) 

16. Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
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SPIS RYSUNKÓW 

Rysunki do Ob. Nr 2 Sitopiaskownik:  
A-1/Ob.2  RZUTY PARTERU I DACHU  
A-2/Ob.2  PRZEKROJE A-A B-B C-C  
A-3/Ob.2  ELEWACJE  
A-4/Ob.2  ELEWACJE KOLORYSTYKA  
A-5/Ob.2  ZESTAWIENIE STOLARKI  
A-6/Ob.2  KONSTRUKCJA 3D  
K-1/Ob.2  AKSONOMETRIA – RYSUNEK ZESTAWCZY  
K-2/Ob.2  PRZEKRÓJ BUDYNKU  
K3/Ob.2  RZUT  FUNDAMENTÓW  
K4/Ob.2  DETALE FUNDAMENTÓW  

   
Rysunki do Ob. Nr 3 i 4 Reaktor biologiczny  
                K-1/Ob.3/4         RZUT  REAKTORA BIOLOGICZNEGO  
                K-2/Ob.3/4         PRZEKRÓJ  REAKTORA BIOLOGICZNEGO               
                K-3/Ob.3/4         ZBROJENIE – SEGMENT 1  
                K-4/Ob.3/4         ZBROJENIE – SEGMENT 2  
                K-5/Ob.3/4         ZBROJENIE – SEGMENT 3  
                K-6/Ob.3/4         ZBROJENIE – SEGMENT 4 /1 

  K-7/Ob.3/4         ZBROJENIE – SEGMENT 4 /2  
  K-8/Ob.3/4         ZBROJENIE – SEGMENT 6/1 
  K-9/Ob.3/4         ZBROJENIE – SEGMENT 6/2 

                K-10/Ob.3/4       ZBROJENIE – SEGMENT 5  
                K-11/Ob.3/4       ZBROJENIE – SEGMENT 8  
                K-12/Ob.3/4       ZBROJENIE – SEGMENT 7  
                K-13/Ob.3/4       POMOST  STALOWY 
                K-14/Ob.3/4       POMOST  STALOWY 
                K-15/Ob.3/4       POMOST  STALOWY  NAD  ROTOREM 

  K-16/Ob.3/4       SCHODY  STALOWE 
  K-17/Ob.3/4       OPORĘCZOWANIE 

                 
Rysunki do Ob. Nr 5a  Osadnik wtórny - przebudowa  
                K-1/Ob.5a           NADBUDOWA  BIERZNI  ZBIORNIKA  WTÓRNEGO  
 
Rysunki do Ob. Nr 5b Osadnik wtórny  
                K-1/Ob.5b          RZUT I PRZEKRÓJ  OSADNIKA WTÓRNRGO  
                K-2/Ob.5b          PRZEKRÓJ  OSADNIKA WTÓRNRGO  
                K-3/Ob.5b          ZBROJENIE  OSADNIKA WTÓRNRGO  
 
  Rysunki do Ob. Nr 10a  wiata  

  A-1/Ob.10a  RZUTY PARTERU I DACHU  
  K-1/Ob.10a      RYSUNEK  ZESTAWCZY  -  AKSONOMETRIA  

K-2/Ob.10a       PRZEKRÓJ  POPRZEZCZNY  
K-3/Ob.10a       RZUT  FUNDAMENTÓW  
K-4/Ob.10a       DETALE FUNDAMENTÓW  
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I. BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA Ob. Nr 2 
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt budowlany wielobranżowy Budynku sitopiaskownika Ob. Nr 2  

Zakres opracowania wielobranżowego projektu budowlanego obejmuje: 

• Architekturę; 

• Konstrukcję; 

• Technologię; 

• Instalacje sanitarne;  

• Instalacje elektryczne; 
 

2. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek sitopiaskownika (Ob. Nr 2) został zlokalizowany przy drodze wewnętrznej 

przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy działek Oczyszczalni Ścieków w Głownie. Obsługę 

komunikacyjną budynku będzie stanowiła wymieniona istniejąca droga wewnętrzna o 

nawierzchni betonowej, przebiegająca w pobliżu miejsca lokalizacji budynku. 

Miejsce lokalizacji budynku sitopiaskownika jest wolne od zabudowy i drzew, ale 

będzie wymagało przełożenia kolektora sanitarnego i odcinka sieci wodociągowej łącznie z 

odcinkiem zasilającym hydrant przeciwpożarowy.  
 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU  

 

Celem projektu jest wzniesienie Budynku sitopiaskownika (Ob. Nr 2), który będzie 

jednym z obiektów technologicznych Oczyszczalni Ścieków w Głownie. Projektuje się 

niepodpiwniczony, parterowy budynek o wysokości okapu 6,00m. 

Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia technologiczne i instalacje zgodnie z 

projektami branżowymi. W części nadziemnej budynku będzie jedno pomieszczenie, w którym 

będą odbierane z sitopiaskownika do kontenerów skratki i piasek. Kontenery będą wstawiane i 

odbierane przez drzwi dwuskrzydłowe, wychodzące na istniejącą drogę wewnętrzną. Wejście 

do budynku drzwiami zewnętrznymi w południowej elewacji. 

Konstrukcja budynku stalowa z elementami żelbetowymi (rygle, wieńce, stopy 

fundamentowe, ławy fundamentowe itp.). Ściany zewnętrzne – płyty warstwowe z rdzeniem z 

wełny mineralnej. Dach kryty płytami dachowymi z rdzeniem z wełny mineralnej.  

Ocieplenie ścian fundamentowych – styrodurem. 

Budynek podczas niskich temperatur zewnętrznych będzie ogrzewany do temperatury 

wewnętrznej +5°C.  

Pomieszczenie będzie wyposażone w umywalkę i odwodnienie liniowe. 
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4. DANE OGÓLNE BUDYNKU 

 

Powierzchnia zabudowana budynku  Pz 87,00 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku Pu 82,07 m2 

Powierzchnia całkowita budynku Pc 87,00 m2 

Kubatura całkowita budynku brutto  Vc                547,39 m3 

 

ilość kondygnacji: 1 

 

 
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu stanowi oddzielne opracowanie. 

 
6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Obszar oddziaływania  obiektu analizowano w oparciu o  ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków    

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r.). Odległości projektowanego  budynku do granicy działki sąsiada nie przekraczają 

minimalnych wartości określonych w w/w rozporządzeniu. Projektowany budynek nie 

spowoduje nadmiernego zacienienia sąsiednich działek. Obszar oddziaływania obiektu mieści 

się w całości na działkach 80/1 i 80/7 na któych został zaprojektowany. 
 

7. UKŁAD FUNKCJONALNY 

 

Budynek będzie się składał z jednego pomieszczenia zawierającego sitopiaskownik  

służący do oczyszczania mechanicznego i separacji piasku.  Skratki i piasek będą 

gromadzone w kontenerach ustawionych wewnątrz budynku. Skratk i piasek będą wywożone 

na miejsce składowania. Wstawianie i usuwanie kontenerów będzie się odbywało przez 

dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne. Dla obsługi zaprojektowano wejście drzwiami 

zewnętrznymi. W elewacji północnej zaprojektowano otwór montażowy zamykany drzwiami 

dwuskrzydłowymi. 
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH 
 

8.1. Zestawienie pomieszczeń  
  

W budynku będzie się znajdowało jedno pomieszczenie technologiczne. 

Zestawienie pomieszczeń 
Numer Nazwa Pow. m2 

   1 Pomieszczenie sitopiaskownika 82,07 
Suma ogólna: 82,07 

 
Kubatura:   547,39m3 
 

 
9. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 

Zaprojektowano stalową konstrukcję budynku w postaci czterech ram stalowych 

zamontowanych sztywno na żelbetowych stopach fundamentowych.  

Słupy i rygle ram konstrukcyjnych zaprojektowano z walcowanych profili stalowych 

HEB 200. 

Połączenie  rygli ze słupami śrubowe M16 klasy  5.8. Podstawy słupów stalowych z 

blachy    gr. 15mm montowane do fundamentów  za pomocą śrub konstrukcyjnych wklejanych 

ładunkami chemicznymi. Zaprojektowano stal konstrukcyjną St3SX.  

Poszczególne ramy stalowe usztywnione ryglami dachowymi i ściennymi z profili   

zimnogiętych typu „Z”. 

Dodatkowo skrajne  ramy stalowe stężono stężeniami  prętów stalowych ø 20 

regulowanych śrubami rzymskimi. Stężenie należy wykonać zarówno w płaszczyznach ścian 

jak i w płaszczyźnie połaci dachowej. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć 

antykorozyjnie powłoką ocynku ogniowego. 

Poszczególne stalowe słupy stalowe ram konstrukcyjnych  budynku oparte będą na 

żelbetowych stopach fundamentowych wylewanych na mokro. Pomiędzy stopami żelbetowymi 

należy wykonać ścianki fundamentowe, które zarówno stężą poszczególne stopy 

fundamentowe jak również będą stanowiły oparcie dla ścian budynku. W miejscach 

projektowanych wrót i drzwi należy obniżyć ścianki fundamentowe  Stopy i ścianki 

fundamentowe wykonać z betonu C20/25 i stali A-IIIN. Ściany zewnętrzne zostaną wykonane 

z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 8cm. Stropodach zostanie 

wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 10cm.  
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10. IZOLACJE 

10.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

10.1.1. ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE  

Izolacja pozioma ław fundamentowych – 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku 

Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku – bitumiczna natryskowa. 

Połączenie ławy fundamentowej ze ścianą należy wykonać poprzez „fasetę” o promieniu 

50 mm. Połączenie ławy fundamentowej ze ścianą uszczelnić taśmą dylatacyjną Superflex-

B400.   

 

10.1.2. IZOLACJA POSADZEK  

Izolacja pozioma posadzek – 2 warstwy papy bitumicznej na lepiku + folia budowlana.  

 

10.2. TERMOIZOLACJE 

10.2.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Ściany fundamentowe ocieplić styrodurem gr. 6 cm do poziomu ławy 

fundamentowej. 

 
10.2.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Ściany zewnętrzne zostaną wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o 

grubości 8cm.  

 

10.2.3. STROPODACH 

Stropodach zostanie wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o 

grubości 10cm.  
 

10.3. IZOLACJA OGNIOCHRONNA 

Elementy budynku nie wymagają izolacji ogniochronnej.  
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11. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA. 

Sprawdzenie współczynników przenikania ciepła dla przegród między pomieszczeniami 
ogrzewanymi a powietrzem zewnętrznym lub pomieszczeniami nieogrzewanymi. 
 
Obliczenia dla temperatury pomieszczeń do 8°C. 
 
- Stropodach – połać dachowa –  Uk(max) = 0,70 W/m2K: 
 
Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm –  Uk = 0,38 W/m2K       

Uk = 0,38  W/m2K ≤ Ukmax = 0,70 W/m2K 
 

 

-Ściana zewnętrzna  -  Uk(max) = 0, 90 W/m2K: 
   m2K/W 
1  tynk zewnętrzny cienkowarstwowy 0,005 : 1,10 = 0,004 
2  styrodur 0,06 : 0,042 = 1,43 
3  mur betonowy 0,25 : 1,70 = 0,15 
4  tynk wewnętrzny cem.-wap. 0,02 : 1,10 = 0,02 
  Ri + Re   0,16 
   1,764 

              
Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 8cm –  Uk = 0,48 W/m2K       

Uk = 0,57  W/m2K ≤ Ukmax = 0,90 W/m2K 
 
 

-podłoga na gruncie,  Uk(max) = 1,50 W/m2K: 
   m2K/W 
1  posadzka 0,010 : 1,10 = 0,01 
2 izolacja   0,00 
3 płyta betonowa zbrojona 0,15: 1,70= 0,08 
4 izolacja przeciwwilgociowa   0,00 
5 beton podkładowy 0,10 1,80= 0,06 
  Rg   0,50 
   0,65 

                                          
Uk = 1 : 0,65(m2K)/W = 1,53W/(m2K) = Ukmax=  1,50 W/(m2K)       
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12. WENTYLACJA  
12.1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA 

W pomieszczeniu sitopiaskownika będzie - wentylacja grawitacyjna dwa wywietrzaki  i 

mechaniczna– czerpnie i wyrzutnie ścienne. 

 
13. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

13.1. PODŁOGI I POSADZKI 

Opis poszczególnych warstw podłogowych na przekrojach architektury. 

Posadzki : 

Pompownia – beton i kraty pomostowe 

Pomieszczenie separacji piasku – płyty stalowe i gres. 
 

13.2. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

Na ścianach tynki cementowo wapienne + szpachla gipsowa.  

W pomieszczeniu separacji piasku i w pomieszczeniu technologicznym ściany do 

wysokości 2,0m wykończone płytkami gresowymi. 
13.3. MALOWANIE 

Pomieszczenie separacji piasku malowane powyżej gresu farbą emulsyjną zmywalną w 
jasnym kolorze. 

 

14. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
14.1. TYNKI ZEWNĘTRZNE 

Tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony  w masie. 

Cokół– gres polerowany mrozoodporny  
14.2. DACH 

Pokrycie dachu blachą powlekaną montowaną na rąbek stojący. 

Okapy dachu zabezpieczyć płotkami śnieżnymi. 
14.3. OPASKI ODWADNIAJĄCE 

Wokół budynku projektuje się opaskę o szerokości 50 cm z kostki betonowej Polbruk 

gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ograniczonej obrzeżem chodnikowym. 
14.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

14.4.1. PODOKIENNIKI 

Z materiału identycznego jak dach. 
14.4.2. ORYNNOWANIE I RURY SPUSTOWE 

Rynny  i rury spustowe z PCW grafitowe. 
 

15. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Solarka okienna drewniana, szklona zestawami szklanymi bezbarwnymi 

(współczynnik termiczny max 1,8 dla całych okien). Okna PCW. Okucia obwiedniowe 
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rozwierne, rozwierno-uchylne. W stolarce okiennej  montować nawiewniki 

higrosterowalne AERECO o strumieniu przepływu 5-30m3/h. 

Parapety okienne wewnętrzne –konglomerat kompozytowy z zaokrąglonymi narożami.  

Drzwi wejściowe do budynku– stalowe, malowane na kolor ciemnoszary łupkowy RAL 

7015. zaopatrzone w odbojnik i samozamykacz np. Geze TS 2000 z blokadą przy 

rozwarciu 900.  
15.1. WYCIERACZKA 

 Typowa stalowa cynkowana ACO 500x700 mm z odprowadzeniem wody deszczowej. 
 

16. WARUNKI OCHRONY P.POŻAROWEJ 

Szczegóły ochrony przeciwpożarowej w aneksie przeciwpożarowym. 
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II. REAKTOR BIOLOGICZNY Ob. Nr 3 i 4 
 

1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W MIEJSCU POSADOWIENIA OBIEKTU 

 
Projektowany osadnik  wtórny  zostanie  posadowiony  w  warstwie  piasków  średnich z 
przewarstwieniami żwirowymi o stopniu zagęszczenia  ID = 0,50. 

Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na poziomie 119,60 m npm. tj. na poziomie 
posadowienia zbiornika  (około 1,90m p.p.t.) 

 
2. ŚRODOWISKO KOROZYJNE 

Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę materiałowo-
strukturalną zakładając minimalny stopień wodoszczelności betonu W8 i mrozoodporności F150. 
Konstrukcję obliczono na rysoodporność min. 0,1 mm. 
W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto 
grubość otulin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu 
przyjęto beton szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2. 
- dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych 
- wskaźnik w/c < 0,50 
- zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3 - cement hutniczy CEM III /A 32.5 
NW/NA – cement niskokaloryczny i wolnowiążący. 
Zewnętrzne ściany bioreaktora stykające się z ziemią zabezpieczono dwuskładnikową elastyczną 
bitumiczną powłoką  izolacyjną.  
Dopuszcza się stosowanie izolacji równoważnych. 
 

3. PARAMETRY TECHNICZNE 

 
-  długość całkowita reaktora  47,57m 
-  szerokość reaktora   22,71 m 
- grubość ścian zewnętrznych   45 cm 
- grubość ściany środkowej  45 cm 
- grubość ściany kierunkowej  25 cm 
- wysokość w świetle    4,30 m 
- grubość płyty dennej    50 cm 
 
Niedopuszczalna jest zmiana gabarytów reaktora, a w szczególności średnicy zewnętrznej płaszcza. 
 

4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej na mokro. Ze względu na gabaryty 
zbiornika zaprojektowano dylatację  obiektu wydzielając 9 sekcje. 

Rzędna posadowienia: spód płyty dennej – 119,60 n.p.m. 

Płyta denna bioreaktora gr. 50 cm, ściana gr. 50 cm – zbrojenie prętami jak na rysunku. 

Pręty obwodowe w płaszczu bioreaktora łączyć mijankowo, tak żeby w jednym przekroju nie łączyło 
się więcej niż 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić, co najmniej długość zakładu. 



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa)  
wraz  z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne  
(działki bud. nr 80/1 i 80/7) 
OBIEKTY: 2, 3, 4, 5a, 5b,10a  Stadium: Projekt  wykonawczy 
 

str. 13 

 

W przerwie roboczej między połączeniem płyty dennej ze ścianą przewidziano taśmy uszczelniające 
np. PENTAFLEX KB szer. 16,7 cm. We wszystkich przypadkach można stosować taśmy innych firm 
równoważne lub lepsze, posiadające atest ITB do stosowania w danych warunkach. 

Przejścia przez płaszcz zbiornika szczelne łańcuchowe typu „INTEGRA” wykonane przez nawiercanie. 

Materiały: 

- beton konstrukcyjny klasy C 30/37 W 8 F 100. 
- Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN i A-0 
Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. 
 

Pielęgnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251. 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i 
zwilżanie wodą w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych. 
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich. 
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 
chwili ułożenia: 
- przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 co najmniej co 3 
godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
 

4.1. Technologia wykonania 

Płyta denna. 

Płytę denną należy posadowić na 15 cm warstwie chudego betony C7,5/10 z jedną warstwą papy 
podkładowej termozgrzewalnej. 
Przed  wykonaniem  płyty  dennej  ułożyć  rurociągi  technologiczne  zgodnie  z  projektem  
technologicznym  bloku  biologicznego . W  trakcie  betonowania  osadzić  projektowane  przejścia  
szczelne. 
Po zabetonowaniu płyty dennej już po 24 godz. zalać ją kilkumilimetrową warstwą wody. Tak 
zwaną „pielęgnację mokrą betonu” płyty dennej utrzymać aż do czasu zalewania ścian. 
 

Ściany. 

Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkładany 
równomiernie warstwami o gr. nie przekraczającej 50cm. 
Można betonować ściany do pełnych ich wysokości pod warunkiem niedopuszczania do 
rozwarstwiania się betonu w czasie betonowania. 
 

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 

Beton w konstrukcji należy układać zgodnie z ustaloną technologią robót, przy pomocy 
odpowiedniego sprzętu (pomp i dźwigów). Podawanego betonu nie należy zrzucać z wysokości 
wyższej niż 0,5 m. Masę betonową należy układać warstwami o grubości 50 cm i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi. Czas wibracji należy ustalać każdorazowo na budowie w zależności od 
konsystencji masy betonowej i siły wymuszającej wibratora. Czas ten nie powinien być krótszy 
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niż 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i rozprowadzania masy betonowej 
w szalunku przy użyciu wibratora. Buławę wibratora zagłębiać mijankowo, aby nie powstały 
tzw. pola martwe niezawibrowane. 
 

Pielęgnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251). 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie wodą w dostosowaniu do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych. 
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 14 dni – przy 
stosowaniu cementów hutniczych lub portlandzkich popiołowych.. 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 
chwili ułożenia: 
- przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co najmniej co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne 
dni co najmniej 3 razy na dobę. 
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
 

Pomosty robocze 

Zgodnie z wymogami  branży technologicznej zaprojektowano cztery  stanowiska dla rotorów z 
pomostami roboczymi.  W/w pomosty zaprojektowano jako płyty żelbetowe oparte na ścianach 
zbiornika. Otwory  w  pomostach  obramować  ramkami  z  L-50x50x5 mm spawanych  do  zbrojenia  
pomostów. Docelowe przykrycie otworów w pomostach roboczych ocynkowanymi kratami 
pomostowymi. 

Schody stalowe 

Wejście na pomosty robocze zlokalizowane na koronie zbiornika zapewniono schodami stalowymi ze 
stopniami z krat pomostowych ze  stali  St3SX ocynkowanej ogniowo. 
 
Oporęczowanie  pomostów  barierami  ze  stali  St3SX ocynkowanej ogniowo. 
Szczegóły przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 
 

Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999 Wodociągi i 
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

III. OSADNIK WTÓRNY - PRZEBUDOWA Ob. Nr 5a  
 W istniejącym żelbetowym osadniku wtórnym o średnicy 14 m przewidziano podwyższenie korony 

zbiornika z ukształtowaniem bieżni pod zgarniacz. Projektuje się podwyższenie korony zbiornika o 30 

cm. Docelowy poziom  projektowanej bieżni zbiornika wyniesie 123,30 m np.p.m. 

Dodatkowo przewidziano wykonanie nadlewki gr. 35 cm na dnie zbiornika. 

 

Sposób wykonania nadbudowy zbiornika: 

-  Rozkuć istniejąca koronę zbiornika na wysokości około 30 cm pozostawiając 

istniejące zbrojenie 
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-  do istniejącego zbrojenia mocować dodatkowe zbrojenie pod bieżnię zgarniacza 

-  usunąć luźny beton z powierzchni skutego betonu 

-  na powierzchni skutego betonu mocować wąż iniekcyjny 

-  po wykonaniu szalunków nawilżyć istniejącą koronę zbiornika 

-  zabetonować koronę zbiornika betonem C35/45 na kruszywie bazaltowym 

-  po trzech tygodniach od betonowania starą i nową powierzchnię betonu uszczelnić 

iniektem z żywicy. Technologia  wprowadzenia inektu uzależniona jest od zaleceń producenta 

przyjętych materiałów. 

-  po opróżnieniu i oczyszczeniu zbiornika dopuszcza się zamiast skucia istniejącej 

korony zbiornika zastosować stalowe kotwy wklejane na ładunki chemiczne. W tym wypadku 

przed betonowaniem należy zgroszkować koronę istniejącego zbiornika. Uszczelnienie styku 

nadlewki z istniejącym betonem iniektem z żywić jak opisano wyżej. 

UWAGA: 

Podczas wykonywania szalowania nadbudowy zbiornika należy zapewnić centryczny 

kształt projektowanej bieżni zgarniacza zapewniający prawidłowe działanie zgarniacza 

technologicznego. 

 

Sposób wykonania nadbudowy płyty dennej zbiornika: 

-  opróżnić i wymyć dno i ściany zbiornika. 

-  zdemontować całe wyposażenie technologiczne zbiornika, 

-  zgroszkować wewnętrzną powierzchnię dna zbiornika, 

-  wkleić za pomocą ładunków chemicznych kotwy z prętów ø12 długości 50 cm w rozstawie 30x30 cm 

-  zamontować zbrojenie nadlewki dwoma siatkami z prętów ø6 w rozstawie 30x30 cm, 

-  przed betonowaniem obficie zmoczyć powierzchnię zgroszowanego betonu płyty dennej, 

-  wykonać projektowaną nadlewkę z betonu C30/37 

-  pielęgnować beton (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251). 

 
IV.  OSADNIK WTÓRNY Ob. Nr 5b 

1. Charakterystyka  obiektu. 
Osadnik  wtórny  jest  zbiornikiem  radialnym  o  średnicy  wewnętrznej  DW = 13,50 m 

i  średnicy  zewnętrznej  DZ = 14,20 m.  

Głębokość  projektowanego  osadnika  wynosi  hS = 4,75/6,60 m  z  centralnym  lejem  

osadowym  głębokości  hl = 1,85 m. 

Powierzchnia  osadnika  wynosi  FZ = 158,30 m2. 

Pojemność  osadnika  wynosi  VP = 770,30 m3 

Kubatura   VK  =  963,50 m3. 
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2. Warunki  gruntowo-wodne  w  miejscu  posadowienia  bloku. 
 

Projektowany osadnik  wtórny  zostanie  posadowiony  w  warstwie  piasków  średnich 

z przewarstwieniami żwirowymi o stopniu zagęszczenia  ID = 0,50. 

Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na poziomie 119,60 m npm.. 
3. Opis  projektowanych  konstrukcji. 

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  prac  montażowych  związanych       z  konstrukcją  
komór  napowietrzania  należy : 

-  wykonać  wykop do  poziomu  posadowienia osadnik  wtórny, 

-   ułożyć  projektowane  rurociągi  technologiczne  przechodzące  pod  dnem  osadnika  
wtórnego. 

W  tak  przygotowanych  wykopach  należy  : 

-   wykonać  podbudowę  o  grubości  15 cm  z  betonu  C 12/15, 

-   na  przygotowanym  podłożu  ułożyć  izolację  z  papy  termozgrzewalnej, 

-  na  przygotowanych  podłożach wykonać płytę  denną  projektowanego osadnika  wtórnego  
grubości  35 cm  z  betonu  C 30/37  zbrojonego  stalą  A-IIIN, 

-   na  płycie  dennej  wykonać  ściany  zewnętrzne  o  grubości  30 cm  i  wysokości  h = 400 cm  
z  betonu  C 30/37  zbrojonego  stalą  A-IIIN,  koronę  wysokości  30 cm  wykonać  z  betonu  
C 35/40. 

-  w  trakcie  wykonywania  ścian bloku  biologicznego  i  osadnika  wtórnego  osadzić  przejścia  
szczelne  dla  rurociągów  technologicznych  z  rur  PE, 

-   izolację  ścian  zewnętrznych  komór  napowietrzania  do  poziomu  gruntu  zasypowego  
pokryć  emulsją  asfaltową, 

-    zasypką  przestrzeni  pomiędzy  ścianami  bloku  a  wykopem  mieszanką  piaskowo – żwirową  
zagęszczaną  mechanicznie  do  stopnia  zagęszczenia  IS = 0,98,  

-  w  koło  osadnika  wykonać  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  grubości  8 cm  układanej  na  
podsypce  cementowo – piaskowej  1 : 4  grubości  3 cm  i  podbudowie  z  kruszywa  
naturalnego  zagęszczanego  mechanicznie  grubości  15 cm. 

4. Materiały 

-  beton  konstrukcyjny   C – 30/37 ,  W – 8 , F – 150 

-  beton  bieżni  C 35/40 

-  beton  niekonstrukcyjny  C 12/15 

-  stal  zbrojeniowa   A-IIIN  

-  uszczelnienie  przerw  technologicznych  i  dylatacji  taśmą  PCV. 
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V. WIATA Ob. Nr 10a 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt budowlany wielobranżowy Wiaty Ob. 10a  

Zakres opracowania wielobranżowego projektu budowlanego obejmuje: 

• Architekturę; 

• Konstrukcję; 
 

2. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY 

Wiata (Ob. 10a) została zlokalizowana przy istniejącym budynku administracyjno-

technicznym zawierającym instalację odwadniania osadu nadmiernego i dozowania pix. 

Obsługę komunikacyjna wiaty – istniejąca droga wewnętrzna. 

Miejsce lokalizacji wiaty jest wolne od zabudowy i drzew, ale będzie wymagało 

posadowienia stóp fundamentowych wiaty na poziomi przyłącza wodociągowego.  
 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU  

 

Celem projektu jest wzniesienie Wiaty (Ob. 10a), który będzie jednym z obiektów 

technologicznych Oczyszczalni Ścieków w Głownie. Projektuje się wiatę o wymiarach 4,80m i 

7,20m w osiach zewnętrznych i wysokości 4,60 w świetle.  

Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia technologiczne i instalacje zgodnie z 

projektami branżowymi. W wiacie będzie odbierany z odwodniony osad nadmierny do 

przyczepy ciągnikowej. Konstrukcja wiaty stalowa, cynkowana (kolor naturalny) z elementami 

żelbetowymi (stopy fundamentowe ). Dach kryty blachą trapezową – kolor grafitowo-szary 

7024.  
 

4. DANE OGÓLNE WIATY 

 

Powierzchnia zabudowy wiaty  Pz 44,80 m2 

Kubatura wiaty  V 238,16 m3 

 

ilość kondygnacji: 1 

 

 
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu stanowi oddzielne opracowanie. 
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6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Obszar oddziaływania  obiektu analizowano w oparciu o  ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków    

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r.). Odległości projektowanej  wiaty do granicy działki sąsiada nie przekraczają 

minimalnych wartości określonych w w/w rozporządzeniu. Projektowana wiata nie spowoduje 

nadmiernego zacienienia sąsiednich działek. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w 

całości na działkach 80/1 i 80/7 na których został zaprojektowany. 
 

 
7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Zaprojektowano otwartą wiatę o konstrukcji stalowej w postaci trzech dwuspadowych 

ram stalowych zamontowanych sztywno na żelbetowych stopach fundamentowych. Słupy i 

rygle ram konstrukcyjnych zaprojektowano z walcowanych profili stalowych HEB 200. 

Połączenie  rygli ze słupami śrubowe M16 klasy  5.8. Podstawy słupów stalowych z 

blachy    gr. 15mm montowane do fundamentów  za pomocą śrub konstrukcyjnych wklejanych 

ładunkami chemicznymi. Zaprojektowano stal konstrukcyjną St3SX.  

Poszczególne ramy stalowe stężono prętami stalowymi ø 20 regulowanych śrubami 

rzymskimi. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką ocynku 

ogniowego. 

Poszczególne stalowe słupy stalowe ram konstrukcyjnych  budynku oparte będą na 

żelbetowych stopach fundamentowych wylewanych na mokro. Stopy i ścianki fundamentowe 

wykonać z betonu C20/25 i stali A-IIIN.  

 
7.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

7.1.1. ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE  

Izolacja pionowa stóp fundamentowych – bitumiczna natryskowa. 

 

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
8.1. DACH 

Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną. 
8.2. OPASKI ODWADNIAJĄCE 

Wokół wiaty projektuje się opaskę o szerokości 50 cm z kostki betonowej Polbruk gr. 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej ograniczonej obrzeżem chodnikowym. 
8.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

8.3.1. DACH 

Z materiału identycznego jak dach. 
8.3.2. ORYNNOWANIE I RURY SPUSTOWE 

Rynny  i rury spustowe z PCW grafitowe. 
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8.4. ODPROWADZENIE WÓD I ODCIEKÓW 

 Odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji. 

 

VI. POWIERZCHNIE UTWARDZONE, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, 
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 

 

    Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowy i 
przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Głownie” dokonać naprawy wszystkich 
wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków z 
wykonaniem nowych dywaników asfaltowych. 
Dodatkowo należy wykonać podjazd pod nowe obiekty o następującej konstrukcji: 
-   kostka betonowa wibroprasowana typu „Behaton”  
    Szara o Rm min.50MPa, zamulona piaskiem  gr. 8 cm 
-   podsypka cementowo-piaskowa 1:4    gr. 3 cm 
-   podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/38,5 
    stabilizowanego mechanicznie     gr. 20 cm 
-   warstwa gruntu stabilizowanego cementem   gr. 10 cm 
……………………………………………………………………………………… 
       Razem gr. 41cm 
 
 
Ograniczenie nawierzchni krawężnikiem najazdowym 15x22cm ustawionym na ławie 
podkrawężnikowej z betonu klasy C12/15. Krawężnik o wysokości +4 ponad 
powierzchnię ulicy. 
 
Konstrukcja opasek odwadniających wokół poszczególnych obiektów: 
 
-  kostka betonowa        gr. 6 cm 
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4    gr. 3 cm 
-  podbudowa z kruszywa naturalnego 
    stabilizowanego mechanicznie     gr. 15 cm 
-  warstwa paskowa       gr. 10cm 
-  podłoże gruntowe. 
 
Odwodnienie powierzchni utwardzonych bez zmian. 
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