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5. Montaż przepompowni na placu budowy

Przepompownia ścieków '.MEPROZET'' jest wykonana jako kompletny obiekt w stanie
zmontowanym. naleĄ posadowić zbiornik w przygotowanym wcześniej łrykopie, opuśció pompę,
podłączyć obiekt do sieci kanalizacyjnej i sieci zasilania energetycznego.

Sposób posadolvienia zbiornika przepompolvni w gruncie $Tmaga w każdym wypadku
indyrvidualnego rozrviązania konstrukcyjnego, w zależności od miejscowych warunków
gruntorvo-rvodnych.

5.l. Posadorvienie zbiornika o niervie|kiej g|ębokości rv gruntach suchych.
W grrrncie suchyr-rr kat.I - III. posadowienie zbiomika przepompowni o głębokości do 2,0 m nie

wymaga dodatkolvych ptac budowlarrych. Nalezy pamiętać jedynie o ustawieniu zbiornika w pionie na
gruncie rodzimyrn (podsypka piaskowa o grubości 10 - l5 cm) i stabilizacji piaskowo.żwirowej w
proInieniu 30 cnl wokół płaszcza zbiornika. z ubijaniem warstwami co 30 cm w trakcie zasypki, aż do
pozromu terenu.

5.2. Posadorvienie zbiornika glębokiego rv niekorzystnych lvarunkach gruntolvo-rvodnych
W przypadku występowania rvód gruntowych i przy większych gtębokościach zbiorników

trzeba przeprowadzić indywidualne obliczenia i zaadaptować zbiomikową przepompownię ścieków
do istniejących w terenie warunkórv hydrogeologicznych. Przykłady posadowienia przepompolt,rti w
trudniejszych warunkach gruntorvo-rvodnych przedstawiają rys. i4 i 15 (zbiornik jednolity) oraz rys.
16 i l7 (zbiornik segmer,tor.ry).
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Rys.14 Posadowienie przepomporvni w zbiorniku jednolifym typu "P" (przyklad 1)



{Oois do rys. 14
Wykonać niwelację punktów strategicznych, tzn, rzędnej osi rurociągu wlotowego na

przepompownię. rzędnej osi rurociągu tło cznego orazrzęd,nej dna wykopu pod zbiornik. Na rodzimym
gruncie wykonać podłoie z betonu chudego o grubości ok. 10 cm' a następnie wylać pĘtę
furrdamentowążelbetową stosując beton kl. B.15 i zbrojenie krzyżowe staląA-III.
W płycie osadzić na mokro 8 śrub |undamentowyoh M16/300' symetrycznie na obwodzie kołnierza
dna zbiornika. Płytę zaizolować bitumicmie' Na płycie posadowió w pionie zbiornik przepolnpowni.
dokładnie wypoziomować rnocując kołnierz do płyty fundamentowej za pośrednictwem f'abrycznie
dostarczanych żeliwnych łap dociskowych' mocowanych śrubami.
Płaszcz zbiomika obsypywać piaskiem stabilizowanym cementem (w proporcji 100 kg cernentu na 1
m3 piasku) w pronrieniu ok 30 cm, starannie zagęszczając warstwami co 20 - 30 cm.
W razie potrzeby dociąŹenia zbiornika (duŹa rtyporność) moina wylać pierścień dociążający z betonu
kl' B- l 5' powyżej pierwszego żebrowania poprzecznego zbiornika.
Rurociąg doprowadzający ścieki do przepompowni i rurociąg tłoczny połączyó z króćcami
przepompowni za pomocą typowych kształtek handlowych' które zapewniają szczelność i
e1astyczność połączenia. oba rurociągi nalezy ltłoŻyć na dobrze zagęszcZony|n gruncie' na podsypce
piaskowej o grubości 10 . 15 cnr' Wykonanie sztywnego połączenia na podłożu luŹnym i
nieustabilizowanym moŻe Spowodowaó wystąpienie niekorzystnyc1-r naprężeń w płaszczu zbiornika. a
rv konsekwencji byó przycz,ynązniszczenia zbiornika lub rurociągu.

Rys.15 Posadorvienie przepompowni rv zbiorniku Ępu ''P'' (prrykład 2)
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Przeponrport'nic ''MEPROZET.' są nieprzejazdowe tzn. nie Są przystosowane do montaiu w
ciągu jezdnyrn, dopuszcza się jedynie lokalizację w poboczu drogi lub w pasie clrodnika. W takim
przypadkrj należy na ZagęSzczonyr-n podłoŻu wykonać płytę odciąiającą pod rvłaz przepompo\ĄTli'
Płytę moŹna wylać na nlokr.o z betonu w kl. B.15 zbrojoncgo staląA-0 lub zastosować prefabrykowany
pierścień odciąiający.

Op:s__do rvs-lj
Po zanirvclorvalriu pur-rktórv Strategicmych i dna nykopu pod fundament. wykonać wykop

jamisty. Wylać plytę fundamentową Z chr-ldego betonu, wykonać płaskie dno. Do rzędnej powyżej
poziomu wody gruntorvej. opuścić odporviednie kręgi żelbetowe (np' typu K 160/90 dla zbiornika

ol200) i rvyspoinorvać dr-ro' Współosiowo do tak utworzonej studzienki żelbetowej opuśció zbiomik
przepompowni' ustawić go pionolvo' Podłączyć króćce wlotowy i tłoczny. Przestrzeń pomiędzy
wewnętrzną ścianką studzienki a zewnętlzną ścianą zbiornika wypełnić betonem kl. B-10' do
wysokości ostatlliego kręgu' Pozostałą częśó zbiornika. do rzędnej terenu, obsypać piaskiem
stabilizolt'anym cementem ( 100 kg cementu na l m3 piasku). zagęszczając warstwami co 30 cm' w
prornieniu 30 cm od płaszcza zbiomika.
\Ękonać płytę odciążającąpod rt'łaz zbiornika.

Opis do rys.16
Po wykonaniu nirvelac.ji. r'r1'lać płaskie dno z betonu chudego (lub płytę fundamentową B-15

zbrojoną przy duiym obciążeniu). opuścić i rłypoziomować zbiornik przepompowni. Do wysokości
pierrvszego kołnierza połączeniorvego segmentórv zbiornika. wykonać starannie zasypkę mieszaniną
piasku stabilizowanego cementem (100 kg cenrentu na 1 m3 piasku) ' zagęszczając warstwami co 30
cm. w promieniu 30 cnr od płaszcza zbiornika. Powyżej pierwszego połączenia segmentów wylać
pierścień dociąiający zbctonu zbrojonego B- l5.
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Rys.16 Posadorvienic przepompowni w zbiorniku segmentorvym typu "K" (przyklad 1)


