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ZAŁĄCZNIK 1-PAWILON VIII 

 
  

 
INSTALACJA KANLIZACYJNA NA POZIOMIE -1 PAWILONU VII I 

 
 

1.1. Istniejący stan instalacji kanalizacyjnej   

Zgodnie z projektem biura „MEN-PRO”  z 2011r ścieki kanalizacji sanitarnej powinny 
być odprowadzane pompowo poprzez przepompownie typu Aqualift F Duo (do 
ścieków fekalnych ze szczelnym zbiornikiem i 2 pompami), lub przepompownie 
ścieków brudnych bez fekaliów typu Minilift. przepompownie Aqualift F Duo powinny 
być posadowione w studzienkach 0,8x0,8x0,8m, natomiast na rzucie wrysowane są 
studzienki o wym. 1,2x1,0m.  

 
Zgodnie z dokumentacją archiwalną płyta jest technologii żelbetowej z stalowym 
zbrojeniem.  

 
Inwentaryzacja instalacji wykazała niedziałające urządzenia przepompowni w pom -
015, -022, -028. 
 
W celu uruchomienia urządzeń w studzienkach przewiduje się: 
- wykonanie demontażu niedziałających urządzeń w pom. szatni -028, pom. -015 i -
023 w celu weryfikacji rzeczywistych wymiarów studzienek. 
- wykonanie demontażu niedziałających regulatorów urządzeń przepompowych. 
 
Po wyjaśnieniu wielkości przegłębień możliwy będzie dobór urządzeń 
przepompowujących ścieki bez fekaliów do istniejących przewodów sanitarnych.  
  

 

1.2. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu szatni -028 

W pom. szatni personelu -028 zlokalizowana jest studzienka kanalizacji 
podposadzkowej o wym. 40x40x77cm. Przewiduje się wykonania odpływu 
grawitacyjnego metodą przecisku do projektowanej studzienki S17a wykonanej z 
tworzywa PP Tegra Ø600mm.  
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej pomiędzy istniejącą studzienką w pom. szatni, a 
proejktowaną studnią S17a (Ø 600m ) należy wykonać z rur kamionkowych Ø160mm 
metodą bezwykopową bez naruszenia istniejącej konstrukcji budynku.  
 
W celu zabezpieczenia poziomu piwnicy przed przepływem zwrotnym przewiduje się 
zastosowanie studni kanalizacyjnej S17b Ø 315m z zasuwą burzową prod. Karmat. 
Zasuwa burzowa zostanie wyposażona w drążek zakończony uchwytem w celu 
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zapewnienia konserwacji. Należy regularnie dokonywać przeglądy stanu klapy w celu 
zapewnienia ochrony poziomu -1 przed cofką.  
  
Uwaga: 
Przed przyst ąpieniem do budowy przył ącza nale ży dokona ć odkrywek, 
sprawdzi ć rzędne, posadowienia budynku, rz ędne dna studzienki w pom. 
szatni personelu. 

 
Uwaga: 
Warunkiem przyst ąpienia do realizacji podej ścia kanalizacji sanitarnej jest 
pisemne o świadczenie Generalnego Wykonawcy, lub Konstruktora budynku o 
braku naruszenia konstrukcji i stateczno ści budynku.  
W przypadku braku takiej zgody, niemo żliwe jest wykonanie podej ścia.  

 
 

1.3. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu nr -015  

 
Przeprowadzona inwentaryzacja w pom. nr -015 wykazała istniejącą studzienkę o 
wymiarach:40x40x80cm 
 
Zgodnie z dokumentacją archiwalną urządzenie tłoczne obsługuje dwie umywalki, 
zlew, spłuczkę zbiornikową i odwodnienie liniowe.   
 
Ilość odprowadzanych ścieków z pomieszczenia miarodajna do obliczeń średnicy 
przewodu wg PNEN-12056-2:2000 wynosi: 
 

Warto ści równowa żników odpływu  
dla przyborów sanitarnych –pom. nr -015 

Lp nazwa urz ądzenia 
ilo ść 

urządzeń DU ΣDU 

- - [szt.] l/s   

1. umywalka 2 0,5 1 

2. zlewy 1 0,8 0,8 

3. spłuczki zbiornik. 1 2,5 2,5 

4. odwodnienie 1 0,8 0,8 

   Suma 5,1 

   Q= 1,58 
 

 
Ilość odprowadzanych ścieków: 
Q = 0,7 (ΣDU)0,5 = 0,7 x (5,1)0,5 =  1,58 dm 3/s. 
 
Proponuje się zastosowanie pompy zatapialnej do ścieków z fekaliami typ: 
SEG.40.09.E.2.1.502 z wersją AutoADAPT prod. Grundfos. Pompa z 
rozdrabniaczem jest przeznaczona do tłoczenia surowych i nieoczyszczonych 
ścieków m.in. ścieków z toalet zawierających fekalia. Rozdrabniacz  rozcina 
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zniszczalne cząstki stałe na małe kawałki, umożliwiając odprowadzanie ich 
rurociągami o stosunkowo małej średnicy. 
 
Parametry pompy: 

• Hpmax=14,4m H2O 
• Vpmax=4,11l/s  
• tmp. mediów od 0 do 40°C 
• przewód tłoczny Rp 1 ¼ 
• Pel=1400W, I=8,1A 
• 1x230V, 50Hz  
• Stopień ochrony IP68 
• dł. przewodu zasilającego 10m  
• masa netto 46,4kg 
• łącznik termiczny 

Dodatkowo należy wyposażyć pompę w: 

• nóżki podstawy do przymocowania do korpusu pompy 
• zestaw montażowy z uszczelkami i śrubami  M16x65mm- 4 sztuki 
• kołnierz z gwintem DN40 
• kolano 90° nakrętno-wkrętne R 1 ½ /Rp 1 ½  
• złączka wkrętna Rp 1 ½ 
• wąż tłoczny PVC Dn40 
• zawór zwrotny kulowy Rp 1 ½ 

Przewód tłoczny należy podłączyć do najbliższego pionu kanalizacyjnego.  
 

Pompa z funkcją AUTOADAPT jest wyposażona w następujące elementy:  
– wbudowane czujniki poziomu i suchobiegu,  
– wbudowane zabezpieczenie silnika,  
– wyjście przekaźnika alarmowego. Dostępne są styki NZ i NO, które 

można wykorzystać według własnych potrzeb, np. do uruchamiania 
alarmu dźwiękowego lub optycznego.  

– Opóźnienie włączenia pompy po awarii spowodowanej brakiem zasilania.  
– Autokalibracja po każdym cyklu pracy pompy.  
– Funkcja ochrony przed zablokowaniem. Pompa jest uruchamiana z 

zaprogramowaną częstotliwością, zapobiegając zablokowaniu wirnika.  
– Funkcja After-run. Z zaprogramowaną częstotliwością pompa ustawia 

poziom włączenia/wyłączenia poniżej korpusu pompy, co umożliwia 
odprowadzenie piany ze studzienki. 

– Detekcja kolejności faz. Pompa nie włącza się, kiedy kolejność faz jest 
nieprawidłowa. 

 
Pompa korzysta z komunikacji po linii zasilającej (sygnały przesyłane przez 
sieć zasilającą). Istnieje możliwość użycia skrzynki połączeniowej 
zapewniającej pełen dostęp do danych lub wykorzystania wbudowanego 
przekaźnika alarmowego. 
 
Należy regularnie sprawdzań stan urządzeń pompowych.  
Użytkowników obiektu należy poinstruować o zakazie wrzucania odpadów 
sanitarnych typu bandaże itp. do odpływów kanalizacyjnych.  
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Poziomy załączania i wyłączania dla pompy SEG  z system AutoADAPT: 
 

 
 
 

Uwaga: 
W związku z gabarytami pompy niezb ędne jest powi ększenie studzienki w 
dwóch kierunkach o 20cm.  
Warunkiem przyst ąpienia do realizacji jest pisemne o świadczenie 
Generalnego Wykonawcy, lub Konstruktora budynku o b raku naruszenia 
konstrukcji i stateczno ści budynku.  
W przypadku braku takiej zgody, niemo żliwe jest wykonanie podej ścia.  

 
 

1.4. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu nr -022 

 
Przeprowadzona inwentaryzacja w pom. nr -022 wykazała istniejącą studzienkę o 
wymiarach:40x40x80cm 
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Zgodnie z dokumentacją archiwalną urządzenie tłoczne obsługuje dwie umywalki, 
trzy wpusty DN100. 

 
Ilość odprowadzanych ścieków z pomieszczenia miarodajna do obliczeń średnicy 
przewodu wg PNEN-12056-2:2000 wynosi: 
 

Warto ści równowa żników odpływu  
dla przyborów sanitarnych –pom. nr -022 

Lp nazwa urz ądzenia 
ilo ść 

urządzeń DU ΣDU 

- - [szt.] l/s   

1. umywalka 2 0,5 1 

2. wpust  3 0,5 1,5 

   Suma 2,5 

   Q= 1,11 
 

 
Ilość odprowadzanych ścieków: 
Q = 0,7 (ΣDU)0,5 = 0,7 x (2,5)0,5 =  1,11 dm 3/s. 

W związku z ograniczonym miejscem montażu w pomieszczeniu proponuje się 
zastosowanie pompy zatapialnej do ścieków bez fekaliów typ: Unilift KP 250 A 1 
prod. Grundfos 

Parametry pompy: 

• Hp=4,0m H2O 
• Vp=1,67l/s  
• tmp. mediów od 0 do 50°C 
• przewód tłoczny Rp 1 ¼ 
• Pel=480W, I=2,3A 
• 1x230V, 50Hz  
• Stopień ochrony IP68 
• dł. przewodu zasilającego 5m  
• masa 6,8kg 
• łącznik pływakowy 

Przewód tłoczny należy podłączyć do najbliższego pionu kanalizacyjnego. 
Dodatkowo przewiduje się zastosowanie zaworu zwrotnego z atestem PA-1 Rp 1 ¼ 
na przewodzie tłocznym w celu zabezpieczenia przed cofaniem się ścieków.  
 
Pompa posiada łącznik pływakowy, który załącza pompę po przekroczeniu poziomu 
dopuszczalnego i wyłącza po osiągnięciu ok ½ wysokości pompy. Minimalny poziom 
cieczy ustawiony na pływaku stanowi zabezpieczenie przed suchobiegiem.   

 
Należy regularnie sprawdzań stan urządzeń pompowych.  
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Użytkowników obiektu należy poinstruować o zakazie wrzucania odpadów 
sanitarnych typu bandaże itp. do odpływów kanalizacyjnych.  
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Poziomy ustawienia pływaka dla pompy KP: 
 

 
 


