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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dla zadania pod nazwą „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W 
AGLOMERACJI BYCHAWA - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 

BYCHAWIE – STACJA ZLEWCZA” 
 
 
Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych 

Pierwotnie projektowana ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi wynosiła: 
Ilość ścieków dowożonych Q = 60,0 ÷ 100 m3/d. Czas dowozu ścieków T = 8,0 godz./dobę (7,00 - 15,00) 
Maksymalna ilość wozów w ciągu godziny n = 3/2 godz. (średnio 1,5 wozu na godzinę). 
Ilość ścieków odprowadzona z punktu w ciągu godziny q = 2,5 m3/h. 

Obecnie ta ilość wzrasta okresowo nawet dwukrotnie, wynika to głównie z rozwoju gminy – zabudowy 
głównie jednorodzinnej i braku na tych terenach sieci kanalizacji sanitarnej. Taka sytuacja wpływa niekorzystnie na 
proces technologiczny – oczyszczania ścieków, wiąże się to głównie ze znacznym   zwiększeniem ładunku 
zanieczyszczeń ścieków w okresie dowożenia ścieków. Dodatkowym negatywnym elementem dowożenia ścieków 
jest fakt, że wraz ze ściekami dowożone są znaczne ilość zawiesin blokujące właściwą pracę sita pionowego i 
piaskownika.  

Biorąc pod uwagę taką sytuacje zaprojektowano, stację zlewną jako zespół technologicznych elementów 
pozwalających odebrać dowożone ścieki, podczyścić je, zretencjonować a następnie w miarę możliwości dozować 
na obiekty oczyszczalni. Wszystkie elementy stacji zlewnej zlokalizowane zostały na wydzielonym i wygrodzonym 
terenie gdzie znajdują się jeszcze nie zlikwidowane obiekty wyłączonej z eksploatacji oczyszczalni. Takie 
wydzielenie stacji zlewnej pozwala na niezależna eksploatację oczyszczalni i stacji zlewnej zwłaszcza, że stacja 
posiada automatyczny system rejestracji przewoźników i monitorowanie dowożonych ścieków.   

Jako automatyczną stację zlewna zaprojektowano dostawę i montaż kontenerowej stacji z pełnym 
wyposażeniem w urządzenia armaturę, orurowanie, okablowanie i monitoring.  

Wymiary stacji zlewnej wraz z płytą fundamentowa i studzienką popłuczną na rys. w PB. 
Opis stacji zlewnej: 
Stacja zlewna powinna służyć do automatycznego i bezobsługowego zrzutu ścieków dowożonych. 
Za pomocą zabudowanego na zewnątrz sterownika z dotykowym wyświetlaczem LCD odbywa się 

procedura związana z przeprowadzeniem przyjęcia dostawy: (identyfikacja klienta, wyświetlanie aktualnych 
wartości pomiarowych: bilans, przepływ, objętość, pH, przewodność, temperatura) oraz wydruk potwierdzenia 
przyjęcia ścieku dowożonego. 

Sterownik odpowiada za pracę wszystkich elementów stacji zlewnej. 
Stacja zlewna powinna spełniać aktualne wymagania prawne w zakresie przyjmowania nieczystości 

płynnych na punktach zlewnych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576). 

Odczyt danych dotyczących ilości dowożonego medium może odbywać się bezpośrednio na stacji zlewnej 
lub w zewnętrznym programie dostarczanym dla każdego urządzenia. 

Przenoszenie danych stacja-program, stacja powinna umożliwiać zastosowanie  przenośnej pamięci danych 
w postaci Pendrive, transmisji kablowej ETHERNET lub RS-485 Modbus RTU a także opcjonalnie bezprzewodowej 
transmisji danych GPRS. 

Drugim podstawowym, obok sterowania, elementem stacji zlewnej jest ciąg spustowy który musi być w 
wykonaniu kwasoodpornym AISI304 i średnicy DN100, w skład którego wchodzą: 

● szybkozłączka strażacka DN110, 
● zasuwa nożowa pneumatyczna DN100, 
● hermetyczna wstępna krata ręczna o perforacji 50mm (tzw. łapacz kamieni), 
● przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustej rury, 
● naczynie pomiarowe do montażu elektrod pomiarowych, 
 
Stacja zlewna musi być zamontowana w kontenerze. 
 
Główny podział dotyczący modułu sterowania stacji zlewnych powinien odbywać się w oparciu o liczbę 

klientów dowożących ścieki na projektowany punkt zlewny. 
Należy zaznaczyć, że klient to właściciel jednego lub więcej wozów asenizacyjnych. 
Stacja zlewna musi zapewniać obsługę do min. 6 klientów (60 samochodów). 
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Opis dostawy: 
Przewoźnik po podłączeniu się giętkim wężem do szybko-złącza strażackiego stacji zlewnej wykonuje 

procedurę identyfikacji za pomocą klucza dostępowego RFID. Sterownik stacji po rozpoznaniu klienta otwiera 
zasuwę pneumatyczną i dokonuje przyjęcie dostawy, podczas której mierzone są pH, przewodność, temperatura 
oraz zliczana jest objętość dowożonego ścieku. Jeżeli podczas dostawy sterownik stwierdzi przekroczenie 
parametru pH lub przewodności następuje blokada dostawy. Wszystkie wartości mierzone podczas przyjęcia 
powinny być prezentowane na wyświetlaczu LCD. 

Po zakończonej procedurze przyjęcia ścieków zasuwa zamyka się i stacja zapamiętuje dostawę w pamięci 
oraz wykonuje płukanie ciągu spustowego, a dodatkowo drukowane jest potwierdzenie dostawy dla dostawcy 
ścieku zgodnie ze wzorem z aktualnego rozporządzenia. 

 
DANE TECHNICZNE I WYTYCZNE: 

Zasilanie    400 VAC 
Moc urządzeń   <100W (ciągła) do 6000 W (chwilowa) 
Kabel zasilający   3 x 4 mm2 
Zabezpieczenie prądowe  25 A 
Przepustowość   do 100 m3/h 
Wlot ciągu spustowego szybkozłącze strażackie DN110-4'' na wysokości 350mm – 450mm. 
Wylot ciągu spustowego rura DN104x2 na wysokości 300mm – 350 mm. 
Rurociąg spustowy DN100 wykonanie: stal kwasoodporna AISI304 
Pomiar objętości przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustej rury 
Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym DN100 
Płukanie automatyczne ; woda wodociągowa lub technologiczna ; zużycie: 5-60 l /cykl 
Pobór próby manualny za pomocą króćca z zaworem kulowym min. 2'' 
Sterownik np. EST35 z możliwością obsługi do 6 klientów ; wyświetlacz min. 3,5'' dotykowy ; czytnik kart 

dostępowych RFID 
Interfejsy USB do nagrywania danych oraz serwisu RS-485 do komunikacji z zewnętrznym sterownikiem (np. 

oczyszczalni) ETHERNET do komunikacji stacji zlewnej z programem zewnętrznym do raportowania 
 

STEROWANIE: 
Stacja powinna działać na sterowniku EST zamontowanym w obudowie terminalowej. 
Maksymalna liczba dostawców 6 klientów (60 wozów) 
Typ sterownika EST35 
Wyświetlacz min. 3,5'', dotykowy 
Identyfikacja klientów klucze dostępowe RFID 
Ilość kluczy w pakiecie min. 6 

Drukarka kioskowa termiczna KD100 z gilotyną, wydruk zgodny z aktualnym rozporządzeniem. 
USB dla pamięci Pendrive tak na panelu przednim RS-485 Modbus RTU (komunikacja z systemem np. 

SCADA) ETHERNET do transmisji danych stacja-program.  
 

CIĄG SPUSTOWY: 
Rurociąg spustowy stacji zlewnej musi być przystosowany do montażu zasuwy pneumatycznej, 

przepływomierza oraz elektrod pomiarowych pH, temperatury i przewodności. Wlot stanowi złączka 4'' do 
podłączenia giętkiego węża strażackiego. Podstawową średnicą rurociągu jest DN100. Do montażu elementów  
powinny mieć zastosowanie połączenia kołnierzowe. Jako standard na wlocie, tuż za zasuwą nożową, powinna być 
zamontowana wstępna hermetyczna krata ręczna z perforacją 25mm - 50mm (do uzgodnienia), która zabezpiecza 
rurociąg przed zatkaniem ciągu lub systemu pompowego (jeżeli ściek jest dalej pompowany) przed uszkodzeniem. 
Rurociąg musi być wyprofilowany w formie syfonu ze względu na konieczność ciągłego zalania elektrody pH oraz 
przepływomierza. W najniższym punkcie musi być zamontowany  zawór 2'' z możliwością podłączenia węża, dający 
możliwość całkowitego jego opróżnienia . 

Dane techniczne długość: średnica: DN100 ; wlot: złącze strażackie DN110-4'' ; wysokość wlotu: 350mm-
450mm; wylot: rura DN104x2 lub kołnierz DN100; wysokość wylotu: 300mm - 350mm, wykonanie: stal 
kwasoodporna AISI304 

 
PRZEPŁYWOMIERZ: musi być zamontowany w zasyfonowanym odcinku ciągu spustowego za pomocą 

połączenia kołnierzowego, powinien  spełniać rolę pomiaru chwilowego przepływu ścieku co daje sterownikowi 
możliwość ocenienia czy w rurociągu nadal trwa dostawa oraz realizuje zadanie zliczania ilości ścieku 
przepływającego przez stację zlewną. 

Dane techniczne:  
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zasilanie:   230 VAC ;  
średnica:   DN100 ;  
podłączenie procesowe: kołnierzowe wg UNI2223 ; 
sygnał przepływu:  4-20mA ;  
błąd pomiarowy:  +/- 0,5 % ; 
temperatura pracy:  -20 … +75 oC ;  
ciśnienie pracy:  do 1,6 bar ;  
wykonanie elektrod:  AISI316TI ;  
ochrona   IP65 
 

ZASUWA NOŻOWA: powinna być zamontowana na wlocie do stacji zlewnej za pomocą połączenia 
kołnierzowego, Zapewnia ona zabezpieczenie przed niekontrolowanym przyjęciem ścieku dowożonego. Sterowana 
jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2. 

Dane techniczne:  
średnica:   DN100 ;  
połączenie procesowe:  kołnierzowe ; 
temperatura pracy:  -20 … +80 oC ;  
ciśnienie pracy:  do 1.6 bar ; 
wykonanie: nóż:  stal nierdzewna AISI316TI ,  
korpus:   GG25 ;  
uszczelnienie:   NBR 
 
 

SYSTEM STEROWANIA ZASUWĄ NOŻOWĄ WRAZ Z KOMPRESOREM: 
Sterowanie zasuwą  odbywa się za pomocą sygnału binarnego wyzwalanego modułu zasilająco-sterującego 

EST i trafiającego do zaworu elektromagnetycznego 5/2, który bezpośrednio odpowiada za pracę siłownika. Cały 
układ pneumatyki zasilany jest ze zbiornikowego kompresora olejowego. Sterowana jest za pomocą zaworu 
elektromagnetycznego zasuwy 5/2. System jest tak skonstruowany, że zasilanie kompresora następuje dopiero w 
momencie podania sygnału do otwarcia zasuwy co znacząco zmniejsza koszty energii oraz zwiększa żywotność 
urządzenia. 

Dane techniczne:  
zasilanie: 230 VAC;  
liczba cylindrów: 1 ;  
zbiornik: 20-28 l ; 
ciśnienie robocze: 6,9 bar  
wydajność: min. 220 l / min ;  
waga: 20-30 kg 
 

SYSTEM PŁUCZĄCY Z ELEKTROZAWOREM: 
Do stacji zlewnej należy doprowadzić wodę wodociągową lub technologiczną o ciśnieniu min. 3 bar rurą 

PE32 zakończoną zaworem kulowym 1''. Do niej zostanie wpięty zawór elektromagnetyczny płukania który 
połączony zostanie z kolektorem płuczącym stacji zlewnej za pomocą giętkiego przewodu o średnicy DN12mm. 
Zawór elektromagnetyczny płukania wyzwalany jest za pomocą modułu zasilająco-sterującego EST 

Dane techniczne Zasilanie: 24 VDC 
 
ZESTAW DO POMIARU PH I PRZEWODNOŚCI: 

Pomiar pH oraz przewodności oparty został na dwukanałowym przetworniku 4238-22 pozwalającym na 
jednoczesny pomiar pH, przewodności oraz temperatury.  

Zestaw składa się z: 
● 4238-22 dwukanałowego przetwornika pomiarowego 
● Sondy przewodności ECT-2 z czujnikiem temperatury oraz kablem 5-cio metrowym 
● PHE02 przemysłowej elektrody pH z gwintem PG13.5 oraz gniazdem na kabel S7 
● Kabel S7 do elektrody pH o długości 5 metrów 

Dane techniczne : 
Przetwornik 4238-22: 

zasilanie: 230 VAC ; ilość wejść pomiarowych: 3 (pH, przewodność i temperatura); 
zakres pH:    0...14 ;  
zakres temperatury:   0...150oC;  
zakres przewodności:   0...200 mS ; 
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temperatura pracy:  -20...50oC ;  
ochrona:    IP66 ;  

Elektroda PHE02 do pomiaru pH: 
zakres działania:   0 … 14;  
temperatura pracy:   0 … 60oC;  
ciśnienie robocze:   do 3 bar 

Sonda przewodności ECT-2 z czujnikiem temperatury i kablem 5 metrów 
zakres działania:   0 … 100 mS ;  
temperatura pracy:   0 … 60oC ;  
ciśnienie robocze:   do 3 bar ;  
kabel:     zintegrowany min. 5m 

 
 
ZABUDOWA ELEMENTÓW STACJI: 

Typ zabudowy kontener 
Wymiary zewnętrzne max: 375x265x275 cm; wymiary min: 335x225x235 cm 
Szkielet konstrukcji profile zamknięte i kątowniki AISI304 
Ściany płyta warstwowa 100mm pokryta obustronnie blachą nierdzewną 2mm 
Drzwi 1200x2000 mm 
Instalacja elektryczna Rozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo -prądowym 
Instalacja grzejna konwektor grzejny 2000W 
Instalacja wentylacyjna wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza 
Instalacja wodna na wyposażeniu 
 

SITO SPIRALNE DO STACJI ZLEWNEJ WRAZ Z PRASKA DO SKRATEK: 
Sito spiralne służy do separacji ciał stałych z dowożonego ścieku, a następnie ich odwodnieniu i transporcie 

do pojemnika z tworzywa sztucznego. 
Dane techniczne:  

przepustowość:  30 l/s ;  
zasilanie:   400 VAC ;  
moc:    0,55 kW 
perforacja:   10 mm ;  
długość:   2750 - 2950 mm;  
wysokość wylotu skratek: 155 - 185mm;  
kąt położenia przenośnika: 35° ; 
wlot:    DN100,  
wysokość   400mm  
wylot:    DN125,  
wysokość   190mm;  
płukanie:   dysze natryskowe + elektrozawór 
wykonanie:   stal nierdzewna AISI304 

 
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKÓW DOWOŻONYCH – KOMORA ODŚWIEŻANIA: 
 Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych wykonany z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym ECR 
z wypełniaczem z czystego piasku kwarcowego. 
 Parametry zbiornika:  
 Pojemność czynna: min. 50 m3   ; 
 Długość: ok.12m; 
 Średnica zbiornika: 2400 mm; 
 Właz z przykryciem kulistym zamykanym: DN1000 i DN1200; 
 Króciec wlotowy: PE DN200 ; 
 Króciec tłoczny: PE DN90; 
 Króciec wentylacji: PE DN160; 
 Ilość kompletów napowietrzaczy: 12kpl. o wydajności pojedynczego napowietrzacza min. 10Nm3 /mbxh.; 
 
Zbiornik posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej z betonu min. C12/15 zamocowany obejmami. Przed 
posadowieniem zbiornika na płycie fundamentowej należy położyć styropian gr min. 5 cm. Ścieki ze zbiornika 
odświeżania dopływać będą rurociągiem tłocznym DN90. Pompa tłocząca ścieki z komory odświeżania 
zainstalowana na prowadnicy w kominku odpływowym. Wydajność zamontowanej pompy tłoczącej ścieki min. 
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Q=20m3 /h. Dla zabezpieczenia ciągłości pracy należy przewidzieć identyczną pompę stanowiącą zapas 
magazynowy.  
 
DMUCHAWA DO NAPOWIETRZANIA ŚCEIKÓW DOWOŻONYCH: 
 Sprężone powietrza do napowietrzaczy zamontowanych w zbiorniku odświeżania dostarczane będzie z 
dmuchawy zabudowanej na zewnątrz przy biofiltrze. Intensywność napowietrzania przyjęto IN = 3,0 m3 /m2 *h. 
Qprz =3,0 * 20,3 = 60 m3 /h.  
Agregat dmuchawy powinien być wyposażony w : 
 - stopień sprężający zbudowany w oparciu o wirniki wyważone dynamicznie wykonane wraz z wałkami 
osadczymi z jednego odlewu; 
 - łożyskowanie rotorów oparte na łożyskach wałeczkowych; 
 - synchronizacja pracy rotorów za pomocą kół zębatych o zębach prostych; 
 - silnik elektryczny klasy IE3 przystosowany do pracy z przetwornica częstotliwości; 
 - ramę nośną z półką utrzymującą silnik; 
 - przekładnie pasową z napinaczem i wskaźnikiem napięcia pasów; 
 - absorpcyjny tłumik hałasu na tłoczeniu; 
 - przyłącze elastyczne na tłoczeniu; 
 - zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny; 
 - przewody spustowe oleju zakończone zaworami; 
 - osłonę przekładni pasowej; 
 
 Obudowa wyciszająca wykonana z tworzywa sztucznego odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV 
oraz wyposażona w dodatkowe ogrzewanie. Powinna zapewniać pełny dostęp serwisowy do dmuchawy oraz 
pozwalać na postawienie maszyn bok do boku.  
 Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m przy zainstalowanym rurociągu nie powinien przekraczać 
72dB.  
 Układ zabezpieczający powinien wyłączać dmuchawę w przypadku wzrostu temperatury bloku ponad 
określona wartość.  
 
Obudowa dzwiękochłonna powinna być wyposażona w: 
 - manometr; 
 - termometr z punktem przełączenia; 
 - wskaźnik zabrudzenia filtra z punktem przełączenia; 
 - niezależny elektryczny wentylator wyciągowy; 
 - niezależne ogrzewanie; 
 
BIOFILTR: 
 Wydajność biofiltra większa niż wydajność dmuchawy napowietrzającej dowożone ścieki i wynosząca min. 
200m3 /h. Wydajność wentylatora w biofiltrze regulowana w zależności od potrzeb układu. Zbiornik biofiltra 
wykonany z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promienie UV. Złoże biologiczne hermetyczne 
zamknięte w zbiorniku. Wentylator umieszczony w obudowie dźwiękochłonnej. 
 Wszystkie części kontenera biofiltra powinny być konstrukcjami samonośnymi przystosowanymi do 
transportu oraz podnoszenia za pomocą dźwigu łącznie z wyposażeniem. 
 Wypełnienie złoża biologicznego powinno stanowić odpowiednio spreparowany nośnik mineralny na bazie 
skały porowatej pochodzenia wulkanicznego. Hydrauliczne obciążenie powierzchniowe złoża < 160 m3 /m2 /h. 
 Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza powinny być kontrolowane i sterowane 
automatycznie.  
 Wewnątrz kontenera technologicznego powinien znajdować się: 
 - średniociśnieniowy wentylator promieniowy w obudowie z wzmacnianego tworzywa sztucznego; 
 - system zamgławiania;  
 - system dozowania pożywek i zasilania złoża roztworem mikroorganizmów; 
 - szafę kontrolno-sterującą zabudowaną na elewacji kontenera; 
 - nagrzewnicę powietrza utrzymującą dodatnią temperaturę złoża; 
 - system monitor on-line stężeń gazów odorotwórczych na wlocie i wylocie z urządzenia z czujnikiem gazu 
(siarkowodoru lub amoniaku) o odpowiednim zakresie pomiaru, osuszaczu próbki gazu, pompki do poboru próbek 
gazu, gniazda poboru próbek na wlocie i wylocie z biofiltra, armaturu oraz układu zasilania i przetwarzania sygnału 
pomiarowego.  
 
Wszystkie elementy stacji zlewczej ścieków dowożonych powinny być dostarczone przez jednego wykonawcę.  


