
OPIS TECHNICZNY 
 

MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P10 MILEJÓW 
 
 
 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ: 
 
1. Pompy - szt. 2 
 Qmin – 12,00 l/s 
 Hmin – 33 m 
 P2 – 11 kW 
 
Specyfikacja wykonania materiałowego pomp: 
 

 Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa, nie kanałowy  
 Wolny przelot przez komorę pompy 80 mm, 
  Króciec tłoczny pompy min. DN 80 mm, 
  Silnik cztero / dwu - biegunowy  z rozruchem bezpośrednim 
  Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym 

zapewniające demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika 
  Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali 

nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi 
  10 metrowy kabel zasilający pompę 
  Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10. 
  Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę 
  Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m 
  Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6% 
  Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 
  Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy 
  Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529. 

 
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu 

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić 
- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa 
wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. 
Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 
 
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszą być z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez 
cementu i wody. 
Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra 
przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość 
na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze 
elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu. 
Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają 
korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często 
występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 
 
WYMAGANE PARAMETRY: 
Ciężar właściwy [] 2300 kg/m3 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
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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 0,05% 
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 
 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać: 
 podest obsługowy – stal nierdzewna min. 0H18N9 
 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna min. 0H18N9 
 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna 

min. 0H18N9 
 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna min. 0H18N9 
 skosy technologiczne 
 kominek wentylacyjny z biofiltrami – stal nierdzewna min. 0H18N9 – szt. 2 
 deflektor – stal nierdzewna min. 0H18N9 
 belka wsporcza – stal nierdzewna min. 0H18N9 
 prowadnice - stal nierdzewna min. A4 
 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna min. A4 
 zasuwy nożowe żeliwne DN100 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej min. 0H18N9 szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z 
poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe DN100 szt. 2 - żeliwo 
 przewody tłoczne DN100 - stal nierdzewna min. 0H18N9 
 połączenia kołnierzowe nierdzewne  
 elementy złączne - stal nierdzewna min. 0H18N9 
 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 
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3.  Obecna rozdzielnica ma zostać doposażona o elementy poniższe, które pozwolą na bezawaryjną 
pracę pomp P2 - 11 kW. Obecna szafa sterująca jest podłączona do systemu monitoringu i 
wizualizacji, który funkcjonuje w Spółce Wodno-Ściekowej w Milejowie.  

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

 wyłącznik główny 
 wyłączniki silnikowe 
 styczniki 
 softstart 
 przekaźniki dwupolowe z podstawą 

 
 
 
PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA: 
 

L.p. 
Zbiornik przepompowni z polimerobetonu 

[wymiary mm] 
Pompy zatapialne 

P10 
Milejów 

1500  x  3950 
przewody tłoczne DN100 

Qmin – 12,00 l/s 
Hmin – 33 m 

11,0 kW 
 
 

 
 
Rysunek zbiornika załączony w załączniku nr 1. 
 
 
Wykonawca dokona modernizacji przepompowni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i sztuką budowlaną. W szczególności wykonane zostaną następujące roboty: 
 
1. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym: 
a) roboty ziemne,  
b) demontaż istniejącego zbiornika przepompowni, 
c) dostawa oraz posadowienie nowego zbiornika polimerobetonowego, 
d) demontaż istniejących pomp wraz z armaturą i orurowaniem, 
e) montaż szafy sterowniczej oraz automatyki i sterowania, 
f) odbiór, rozruch  
 
W związku z faktem, ze istniejąca przepompownia ścieków znajduje się w terenie podmokłym 
(wysoki poziom wód gruntowych), wykonawca dokona wizji na obiekcie istniejącym w celu 
skalkulowania kosztów dodatkowych np. buy passy, igłofiltry i uwzględni je w całokształcie 
przedstawionej oferty.  
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4. Instalacja dezodoryzacji powietrza 
 
Oczyszczanie powietrza w systemie opierać będzie się na technologii adsorpcji substancji 
gazowych na sorbentach chemicznych oraz węglu aktywnym. 
Kontener filtra wykonany ze stali nierdzewnej AISI304L. 
Wymiary kontenera: 
szerokość    0,9 m 
długość    0,6 m 
wysokość    1,5 m 
 
Zbiornik jako konstrukcją samonośna przystosowana do transportu, oraz podnoszenia za 
pomocą odpowiedniego dźwigu łącznie z wypełnieniem. Wypełnienie mają stanowić sorbenty 
chemiczne, lub impregnowany węgiel aktywny. Zbiornik wyposażony w kieszenie zsypowe 
węgla do łatwej i szybkiej wymiany wypełnienia. 
Wymagany stopień redukcji substancji odorogennych: 99% 
Przepływ nominalny: 400m3/h 
Maksymalny spadek ciśnienia na złożu filtracyjnym: 1500 Pa 
Objętość komory sorbentu  0,4 m3 
Masa całkowita    350 kg 
 
Wymagane wyposażenie filtra: 
1. Układ zasilająco - sterowniczy całej instalacji wyposażony w następujące systemy 
kontrolno-pomiarowe: 

 klasa izolacji szafy zasilająco-sterującej: IP65 
 kontrola spadku ciśnienia powietrza na złożu w urządzeniu z wyprowadzeniem 

informacji o alarmie o przekroczeniu wartości granicznej, 
 kontrola temperatury powietrza za filtrem z wyprowadzeniem informacji o alarmie o 

przekroczeniu wartości granicznej, 
 wyłącznik główny, 
 wyłącznik awaryjny, 
 sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub równoważny, 
 panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 7'' i 

podświetleniem LED firmy Siemens lub równoważny, 
 funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania 
 wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń 
 przetwornica częstotliwości do sterowania wydajnością wentylatora sterowana ze 

sterownika za pomocą magistrali MODBUS RTU, 
 
2. Ochrona przeciwprzepięciowa - zgodnie z zapisami norm PN-EN 60664-1 i PN-HD 60364-
4-443 ochrona przed przepięciami w szafie sterującej urządzenia winna być zapewniona 
poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu 2 (C). Dodatkowo układ sterowania 
urządzenia ma być chroniony ogranicznikiem przepięć typu 3 (D). W szczególnych 
przypadkach należy zastosować ogranicznik przepięć klasy 1 (B) w głównej rozdzielni, z 
której zasilana jest szafa zasilająco - sterująca urządzenia. 
 
3. Ochrona przeciwporażeniowa – należy wykonać uziom wraz z wyprowadzeniem instalacji 
wyrównawczej do której będzie można podłączyć miejscowe połączenia wyrównawcze 
instalowanego urządzenia.  
4. Średniociśnieniowy  wentylator  promieniowy  o  napędzie  bezpośrednim.  Obudowa,  
wirnik,  tarcza silnika  i  wlot  wykonane  ze  wzmacnianego  promieniami  UV  
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polipropylenu. Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, wyważany dynamicznie wg ISO 
1940. Wentylator wykonany zgodnie z normami AMCA 210-85 i ISO 580. Silnik  
elektryczny: Klasa izolacji – F. Stopień ochrony - IP55. Zasilanie  -   trójfazowe 230/400V, 
moc znamionowa 1,1kW 
 
5. Odkraplacz (demister) z wypełnieniem z tworzywa PP i króćcem odprowadzającym wodę. 
 
 


