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Sieciowe przepompownie ścieków Ps-1 i Pd-1. w Szubinie 

 

Ze względu na występujące deniwelacje istniejącego terenu w rejonie projektowanej 

inwestycji, projektuje się sieciowe przepompownie ścieków Ps-1 i wód opadowych Pd-1. 

Ścieki do projektowanej przepompowni Ps-1 dopływają projektowanym kanałem 

ściekowym z rur PCV-U klasy SN-8 ø 250 x 13,4 mm, z projektowanej studzienki  

włazowej S-1. Wody opadowe do projektowanej przepompowni Pd-1 dopływają 

projektowanym kanałem deszczowym z rur PCV-U klasy SN-8 ø 250 x 13,4 mm, z 

projektowanej studzienki  inspekcyjne  D-1. Projektowane sieciowe przepompownie  Ps-1 i 

Pd-1 będą tłoczyły ścieki i wody opadowe przewodami z rur dwuwarstwowych SDR17 PE 

100-RC2 ø 110 x 6,6 mm, do projektowanych studzienek rozprężnych  

odpowiednio Sr-1 i Sr-2.  

Zagospodarowanie wspólnego terenu przepompowni Ps-1 i Pd-1 wykonać zgodnie z 

rysunkami nr 8. Na terenie przepompowni przy ul. Poziomkowej projektuje się  

usytuowanie zbiorników przejezdnych, teren będzie ogrodzony z bramą wjazdową o szer. 

3,50 m. Plac obsługowo - manewrowy będzie utwardzony polbrukiem na podłożu 

betonowym zgodnie z rysunkami nr 8, o powierzchni 135,0 m2. Projektuje się 

prefabrykowane przepompownie Ps-1 i Pd-1 z polimerobetonu ø 1,50 m z pompami firmy 

Metalchem Warszawa, rurociągi i inne elementy wykonane muszą być ze stali 

kwasoodpornej. W przepompowniach będą zamontowane po dwie pompy, wyposażone w 

zawór płuczący hydrodynamiczny, aparaturę sterowniczą wyposażoną w płynny 

start/zatrzymanie, dobrane wg szczegółowych uzgodnień z KPWiK w Szubinie. 

Doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanych przepompowni ścieków Ps-1 i 

przepompowni wód opadowych Pd-1 objęte jest odrębnym projektem budowlanym.  

Sterowanie przepompowniami wykonane będzie w podwójnych obudowach z tworzywa 

sztucznego z podstawą fundamentową z tworzywa sztucznego.  

Przepompownia będzie wyposażona w system zdalnego sterowania i informowania (do 

istniejącego programu dodać możliwość załączania i wyłączania pomp oraz zdalnego 

zatrzymania przepompowni) o stanie za pomocą sieci GPRS wg systemu stosowanego w 

KPWiK w Szubinie w oparciu o sterownik MT 151 z kartą prepaid. Aparaturę sterowniczą 

wyposażona będzie w płynny start/zatrzymanie dobrany według szczegółowych uzgodnień 

z KPWiK Szubin   
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Dobór przepompowni ścieków Ps-1. 

 

Do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków Ps-1, doprowadzane będą ścieki z 

istniejących i projektowanych zabudowań jednorodzinnych – łącznie ścieki odprowadzane 

będą docelowo z rejonu ulic Poziomkowa, Jagodowa, Malinowa, Porzeczkowa. Ilość 

posesji z tego rejonu wyniesie: 34 + 25 + 6 + 120 = 185 mieszkań.  

Stąd łączna ilość mieszkańców wyniesie: 185 x 4 = 740 mieszkańców. Przyjmuje się ilości 

odprowadzanych ścieków od 1 M/d w ilości 100 l/db, na podstawie danych uzyskanych od 

dostawcy wody tj. KPWiK Szubin. Współczynnik doboru: Ndb-1,30 i Ng-1,50. Stąd ilość 

doprowadzanych ścieków do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków wyniesie: 

Qśr.db = 740 Mk x 100 l/M = 74,00 m3/db 

Qmax.db = 74,00 m3/db x 1,3 = 98,20 m3/db 

Qśr.h = 96,20 : 12 h = 8,02 m3/h 

Qmax.h = 8,02 m3/h x 1,5 = 12,30 m3/h 

Q sek = 3,42 dm3 

 

Dobór przepompowni wód opadowych Pd-1. 

 

Do projektowanej sieciowej przepompowni wód opadowych Pd-1, doprowadzane będą 

wody opadowe z istniejącego ziemnego zbiornika retencyjnego projektowanym przelewem 

awaryjnym - betonowym prefabrykowanym wlot kanałem dla rur PCV-U ø 250 x 13,4 mm 

do projektowanej przepompowni wód opadowych Pd-1, z której wody opadowe 

pompowane będą przewodem rur PE 100 RC2 ø 110 x 6,6 mm do projektowanej 

studzienki rozprężnej Sr-2, z której ścieki dopływają projektowanym grawitacyjnym 

kanałem z rur PCV-U ø 250 x 13,4 mm do istniejącej studzienki rewizyjnej Di-1 na 

istniejącym kanale deszczowym w ul. Poziomkowej. Ze względu na ograniczoną 

przepustowość istniejącego kanału deszczowego wydajność przepompowni wód 

opadowych dobiera się na maksymalny dopływ wód opadowych w ilości 5,0 dm3/s. 

Przepompownia deszczówki zostanie uruchomiona po opadach deszczowych 

podpiętrzających poziom wody w zbiorniku powyżej rzędnej 81,50m ppt. Do niniejszego 

opracowania załączono obliczenia doboru i charakterystyki pracy pomp w przepompowni 

Ps-1 i Pd-1 wg programu Metalchem Warszawa. 














