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5. Montaż przepompowni na placu budowy

Przepompownia ścieków '.MEPROZET'' jest wykonana jako kompletny obiekt w stanie
zmontowanym.naleĄ posadowićzbiornik w przygotowanymwcześniejłrykopie,opuściópompę,
podłączyć
obiektdo sieci kanalizacyjneji sieci zasilaniaenergetycznego.
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|ębokościrv gruntach suchych.
W grrrnciesuchyr-rr
kat.I- III.posadowieniezbiomika przepompownio głębokości
do 2,0 m nie
jedynie
wymagadodatkolvychptac budowlarrych.
pamiętać
Nalezy
o ustawieniuzbiornikaw pioniena
gruncie rodzimyrn (podsypkapiaskowa o grubości10 - l5 cm) i stabilizacjipiaskowo.żwirowejw
proInieniu 30 cnl wokół płaszczazbiornika. z ubijaniem warstwami co 30 cm w trakcie zasypki, ażdo
pozromuterenu.
,ń

5.2. Posadorvienie zbiornika glębokiego rv niekorzystnych lvarunkach gruntolvo-rvodnych
W przypadku występowania rvód gruntowych i przy większych gtębokościachzbiorników
trzeba przeprowadzić indywidualne obliczenia i zaadaptowaćzbiomikową przepompownię ścieków
do istniejących w terenie warunkórv hydrogeologicznych. Przykłady posadowienia przepompolt,rtiw
trudniejszychwarunkachgruntorvo-rvodnych
przedstawiająrys. i4 i 15 (zbiornikjednolity)oraz rys.
(zbiornik
16 i l7
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.rzędnejosi rurociągutłocznegoorazrzęd,nejdna wykopu pod zbiornik. Na rodzimym
gruncie wykonać podłoie z betonu chudego o grubościok. 10 cm' a następniewylać pĘtę
furrdamentowążelbetową
stosującbetonkl. B.15 i zbrojeniekrzyżowestaląA-III.
W płycie osadzić na mokro 8 śrub|undamentowyohM16/300' symetrycznie na obwodzie kołnierza
dna zbiornika.Płytęzaizolowaćbitumicmie' Na płycieposadowiów pionie zbiornik przepolnpowni.
dokładniewypoziomować rnocując kołnierz do płyty fundamentowejza pośrednictwemf'abrycznie
dostarczanych
żeliwnychłapdociskowych'mocowanychśrubami.
Płaszczzbiomika obsypywaćpiaskiemstabilizowanymcementem(w proporcji 100 kg cernentuna 1
m3 piasku) w pronrieniuok 30 cm, staranniezagęszczającwarstwami co 20 - 30 cm.
W razie potrzeby dociąŹeniazbiornika (duŹartyporność)moina wylać pierścieńdociążającyz betonu
kl' B- l 5' powyżejpierwszego żebrowaniapoprzecznegozbiornika.
Rurociąg doprowadzający ścieki do przepompowni i rurociąg tłoczny połączyó z króćcami
przepompowni za pomocą typowych kształtek handlowych' które zapewniają szczelność i
połączenia.
e1astyczność
oba rurociąginalezyltłoŻyćna dobrzezagęszcZony|n
gruncie'na podsypce
.
piaskowej o grubości10
15 cnr' Wykonanie sztywnego połączeniana podłożuluŹnym i
nieustabilizowanym moŻeSpowodowaówystąpienieniekorzystnyc1-r
naprężeńw płaszczuzbiornika. a
rv konsekwencjibyó przycz,ynązniszczeniazbiornika lub rurociągu.

Rys.15Posadorvienieprzepompownirv zbiorniku Ępu ''P'' (prrykład2)
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Przeponrport'nic''MEPROZET.' są nieprzejazdowetzn. nie Sąprzystosowanedo montaiu w
ciągujezdnyrn,dopuszczasię jedynie lokalizacjęw poboczu drogi lub w pasie clrodnika.W takim
przypadkrj należy na ZagęSzczonyr-n
podłoŻuwykonać płytę odciąiającą pod rvłazprzepompo\ĄTli'
PłytęmoŹnawylać na nlokr.oz betonuw kl. B.15 zbrojoncgostaląA-0 lub zastosowaćprefabrykowany
pierścień
odciąiający.
Op:s__dorvs-lj
Po zanirvclorvalriupur-rktórv
Strategicmychi dna nykopu pod fundament.wykonaćwykop
jamisty. Wylać plytę fundamentowąZ chr-ldegobetonu, wykonać płaskie dno. Do rzędnej powyżej
poziomu wody gruntorvej.opuścićodporviedniekręgi żelbetowe(np' typu K 160/90dla zbiornika
ol200) i rvyspoinorvaćdr-ro'Współosiowo do tak utworzonej studzienki żelbetowejopuściózbiomik
przepompowni' ustawić go pionolvo' Podłączyć króćce wlotowy i tłoczny. Przestrzeń pomiędzy
wewnętrznąściankąstudzienki a zewnętlzną ścianązbiornika wypełnićbetonem kl. B-10' do
wysokości ostatlliego kręgu' Pozostałą częśó zbiornika. do rzędnej terenu, obsypać piaskiem
stabilizolt'anymcementem( 100 kg cementuna l m3 piasku).zagęszczającwarstwamico 30 cm' w
prornieniu30 cm od płaszczazbiomika.
\Ękonać płytęodciążającąpod
rt'łazzbiornika.
Opis do rys.16
Po wykonaniu nirvelac.ji.r'r1'laćpłaskiedno z betonu chudego (lub płytęfundamentowąB-15
zbrojonąprzy duiym obciążeniu).
opuścići rłypoziomowaćzbiornik przepompowni.Do wysokości
pierrvszegokołnierzapołączeniorvego
segmentórvzbiornika.wykonaćstaranniezasypkęmieszaniną
piasku stabilizowanegocementem(100 kg cenrentuna 1 m3 piasku)' zagęszczającwarstwamico 30
cm. w promieniu 30 cnr od płaszczazbiornika.Powyżejpierwszegopołączeniasegmentówwylać
pierścień
dociąiającyzbctonuzbrojonegoB- l5.
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Rys.16 Posadorvienic przepompowni w zbiorniku segmentorvymtypu "K" (przyklad 1)

