
Dobór pompowni ścieków EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o.o.                                                         24.03.2020

P1
XWP35605

Schemat obliczeniowy i oznaczenia 

Parametry obliczeniowe 

→ Rodzaj dopływających ścieków Sanitarne

→ Wydatek obliczeniowy pompowni 5 l/s

→ Ilość pomp w pompowni 2 szt. 

→ Praca pomp Naprzemienna

→ Pion tłoczny w pompowni DN  80

→ 158,72 m n.p.m.               DN 200

→ Rurociągł tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)                  L = 3,9 m            Htło = 160,2 m n.p.m.

→ Rzędna terenu i położenie pompowni 161,7 m n.p.m.            Lokalizacja:     Teren Zielony

→ 160,2 m n.p.m.            

→ Średnica zbiornika 1200 mm            

kanalizacja sanitarna w miejscowości Kłyżów

PS / 1200-4,22 / N-80 / TP50V17/2D

Maksymalna rzędna rurociągłu tłocznego

Rzędna najniższego wlotu

Ddop - średnica rurociągu dopływającego [mm]

Hdop - rzędna dna najniższego wlotu [m n.p.m.]

Htło - rzędna osi rurociągu tłocznego [m n.p.m.]

L      - długość rurociągu tłocznego [m]

Hter - rzędna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]

Hpok - rzędna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]

Hdno - rzędna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]

Hgeo - geometryczna wysokośc podnoszenia [m]

Hgmax - maksymalna rzędna podnoszenia [m n.p.m.]                            

Hśr - średni poziom ścieków w pompowni [m n.p.m.]                              

H     - całkowita wysokość korpusu pompowni [m]
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Wysokość podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + Hl [m]

gdzie: Hp = 2,3 m Qp = 5 l/s

Hgeo = Hgmax - Hśr  [m]      Hgeo = 1,8 m  

 

     Hm = 0,3 m

         Hm wewnątrz pompowni = 0,3 m

gdzie:          Hm na rurociągu tłocznym = 0 m

     Hl = 0,2 m

         Hl wewnątrz pompowni = 0,1 m

gdzie:            dla  DN 80   oraz   V = 1  m/s

         Hl na rurociągu tłocznym = 0,1 m

           dla  PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)  /  V= 1,02  m/s  / L= 3,9 m

           dla  PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)  /  V= 0,21 m/s  / L= 0 m

           dla  PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)  /  V= 0,21 m/s  / L= 0 m

Dobór pompy

Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP: producent: HOMA

moc: 1,2 kW

wirnik: Vortex

Wysokość i pojemność retencyjna

h = 0,3   m
gdzie:          dla zbiornika o średnicy wewnętrznej 1200 mm

Vu = 0,3   m3
gdzie:

    

Rzędne i wymiary zbiornika

= 159,02 m n.p.m.

= 158,62 m n.p.m.

= 158,47 m n.p.m.

= 158,32 m n.p.m.

= 158,22 m n.p.m.

= 157,82 m n.p.m.

Całkowite wymiary zbiornika: H = 4,22 m

Dzb = 1200 mm

Obliczeniowy punkt pracy

TP50V17/2D

Hm - strat miejscowych[m] 

Hl   - suma strat liniowych [m] 

ξ - współczynnik strat miejscowych

V - prędkość przepływu [m/s]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

λ -współczynnik strat linowych

V - prędkość przepływu [m/s]

L - długość rurociągu tłocznego [m]

d - średnica wewnętrzna rurociągu 

tłocznego [m]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Vn - objętość retencyjna pompowni [m3]

Q - wydatek pompowni [l/s]

n - ilośc załączeń pomp na godzinę (10-30) [1/h]
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Nazwa elementu szt.

Pompa HOMA

TP50V17/2D

P= 1,2 kW

2 Stopa sprzęgająca 2

3 Prowadnice  rurowe - stal 1.4301 2

4 Łańcuch do pomp - A4 2

5 Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1

6 Orurowanie DN80 - stal 1.4301 2

7 Zasuwa DN80 2

8 Zawór zwrotny kulowy DN80 2

9 Kołnierz normowy DN80 1

10 Zbiornik Polimerobeton fi1200 H=4,1m 1

11 Przykrycie włazowe 610x880 stal 1.4301 1

12 Wentylacja KF/110/1000/KO/C 1

13 Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna stal 1.4307 CE 1

14 Pomost eksploatacyjny  (Stal 1.4301 + krata TWS) 1

15 Poręcz złazowa  na pokrywie (stal 1.4301) 2

16 Deflektor BRAK

17 Instalacja płucząca 2'' 1

18 Hydromechaniczny zawór płuczący BRAK

19 Instalacja spustowa BRAK

20 Skrzynka uliczna do zasuw 2

21 Trzpień do sterowania zasuwami 2

1

SCHEMAT INFORMACYJNY POMPOWNI EPS
kanalizacja sanitarna w miejscowości Kłyżów   -  Pompownia P1

PS / 1200-4,22 / N-80 / TP50V17/2D

2

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację 

właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE 

potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. 

Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości 

użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym 

potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na 

urządzenia z układami pompowymi. 
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Nazwa inwestycji kanalizacja sanitarna w miejscowości Kłyżów

Adres inwestycji Kłyżów,  gm. Pysznica

Nazwa pompowni Typ pompowni Nr wyceny

PS/1200 x 4,22/N-80/TP50V17/2D EUP1 35605

• Parametry pompowni
Nazwa pompowni Q [l/s] Hp [m] Ilość pomp Praca pomp Układ pracy pomp Medium

5,00P1 2,30 2 naprzemienna 1+1 Ścieki sanitarne

• Pompy

Nazwa pompowni Producent pomp Typ pompy Sposób montażu P1 [kW] P2 [kW] In [A] Zasilanie 

HOMAP1 TP50V17/2D EU stopa sprzęgająca 1,60 1,20 2,90 400,00

Parametry techniczne pompy:

--  wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika są wykonane z żeliwa szarego EN-GJL-250, 

--  temperatura medium Tmax = 40 st. C;

--  zespół hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnik o swobodnym strumieniu do mediów zawierających gazy lub

powietrze z dużymi lub długowłóknistymi składnikami

--  wielkość swobodnego przelotu: 65 mm

--  króciec tłoczny: DN 65;

--  króciec stopy sprzęgającej: DN 65;

--  pompa napędzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180oC, o stopniu ochrony IP68;

--  uszczelnienia: kombinacja uszczelnień mechanicznych i uszczelnienia wargowego w komorze olejowej, od strony medium

SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu), uszczelnienie wału od strony silnika NBR

• Sterowanie

Nazwa pompowni Rodzaj rozruchu Lokalizacja szafy Standard sterowania

bezpośredniP1 na pokrywie zbiornika standard + MT

Wyposażenie

BUMERANG - wpięcie przez internet

Opis szafy

OPIS OGÓLNY
 
       Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w
zależności od poziomu ścieków w pompowni. 
 
Funkcje rozdzielnicy:
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,
• alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
• załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku możliwości
jednoczesnej pracy pomp),
• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,
• zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,
• możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
• awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),
• sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
• sygnalizacja pracy i awarii pomp,
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
• niejednoczesny start pomp,
• możliwość blokowania równoległej pracy pomp,
• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC,
• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P,
• podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC;
• kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;
• możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – bez włączenia do istniejącego systemu
monitoringu.
 
 
 
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
 
• zabezpieczenie różnicowoprądowe,
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,
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• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,
• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,
• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.
 
Obudowa szafy sterowniczej:
 
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65. 
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.
 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii
pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
 
Wyposażenie szaf sterowniczych:
 
• sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
• ogranicznik przepięć kl. C,
• wyłącznik różnicowoprądowy,
• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
• sonda hydrostatyczna, 
• rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart, 
• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,
• czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
• przełączniki Auto-0-Ręka,
• przełącznik Sieć-0-Agregat,
• wyłączniki silnikowe,
• ogrzewanie szafy z termostatem,
• gn. 230VAC,
• wtyka agregatu 400VAC,
• zasilacz 24VDC z modułem UPS,
• akumulator,
• czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,
• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
• lampki pracy i awarii pomp

UWAGA
 Oferta nie uwzględnia kosztów (o ile nie wskazano inaczej):

 • zaprojektowania oraz wykonania złącz kablowych;
 • zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;

 • zaprojektowania oraz wykonania uziomów przepompowni; 
 • zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegłą klinkierową, itp.) rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni;

 • dostawy latarni oraz jej montażu i podłączenia;
 • dostawy agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR oraz jego montażu i podłączenia;

 • prac ziemnych związanych z ułożeniem kabli i przewodów zasilających, sterowniczych, 
  komunikacyjnych oraz uziemienia.
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• KOMORA GŁÓWNA

• Korpus

Nazwa pompowni Opis korpusu Ilość studni Śr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu

Polimerobeton lekkiP1 1 1200 4,22

Polimerobeton zwany betonem żywicznym to odmiana betonu, w którym tradycyjne spoiwo - cement, zastąpione zostało w
całości poprzez nienasyconą żywicę poliestrową z układem utwardzającym. Pozostałymi składnikami są suszone kruszywa
kwarcytowe o różnym stopniu uziarnienia, piasek oraz mączka kwarcytowa pełniąca rolę mikrowypełniacza. W efekcie
uzyskany beton żywiczny posiada bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe oraz dużą odporność chemiczną. 
Wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2
Odporność chemiczna  /pH 1-10/
Gęstość 2,3 g/mm3
Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do średnicy DN 1500, powyżej - żelbetowa.
Zbiorniki odpowiadają PN-EN 14636-2:2010 

Dodatki do korpusu

Skosy antysedymentacyjne

• Wyposa żenie

Nazwa pompowni Rodzaj wyposażenia Materiał Ilość

P1

Przykrycie włazowe 610x880 stal 1.4301 (304) 1

antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/PE/C 1

Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1

Poręcz stała stal 1.4301 (304) 2

Pomost eksploatacyjny z kartą TWS stal 1.4301 (304) 1

1Elementy montażowe

• Orurowanie

Nazwa pompowni Śr. r. 
tłocznego

Śr. króćca 
pompy

Materiał kołnierzyMateriał rur Typ uszczelnienia r. 
tłocznego

Materiał uszczelnieniaŚr. na wy.

80P1 65 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) łańcuch+tuleja stal 1.4301 (304)

Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz komory będą wykonane ze stali w gat. jak powyżej, zakończone kołnierzem normowym.UWAGA

• Armatura

Nazwa pompowni Typ armatury DN Ilość Uwagi

P1

80 2Zawór zwrotny kulowy

80 2Zasuwa miękkouszczelniona kółko

Dodatki

Instalacja płucząca DN 50 (2'') 1

UWAGA

----
Zawór zwrotny kulowy:
• Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,
• Dla DN 32-40 połączenia gwintowane  wg normy PN-EN ISO 228-1, ciśnienie  PN10,
• Dla DN > 40 połączenia kołnierzowe i owiercenie  wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10,
• Długość zabudowy krótka wg normy PN-EN 558,
• Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400,
• Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumą NBR (dla średnic DN 50-100 i DN 500) lub z żeliwa sferoidalnego (dla
DN 125-400). Twardość gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknięciu kuli w siedzisku,
• Samoczyszczący i pełno przelotowy, kula obraca się podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczeń na kuli,
• Gładki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadów na dnie,
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów,
• Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.
----
Zasuwa miękkouszczelniana:
• Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,
• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10,
• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, ser. 14,
• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500,
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• Klin pokryty EPDM,
• Uszczelnienie klina - NBR,
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów,
• Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać 
krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami 
pompowymi. 

INFORMACJE DODATKOWE

**** KONIEC ...
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