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MEMORANDUM 55 

Dimensioneren van sokkels voor en verankering van diesel- en elektrisch 
aangedreven sprinklerpompsets . 

Inleiding 

Dit document is bedoeld als richtlijn bij het dimensioneren van een sokkel voor en de verankering van 
een sprinklerpompset, bestaande uit een stalen frame met daarop een diesel- of elektromotor, een pomp 
en appendages. 
Dit memorandum is bedoeld als aanvulling op het gestelde in de VAS. 

2 . Sokkels onder een sprinklerpompset 

Een solide sokkel en fundatie onder een sprinklerpompset is belangrijk voor het handhaven van een 
goede uitlijning tussen de motor en de pomp en het voorkomen van problemen door trillingen . De sokkel 

, en fundatie dienen bij voorkeur te worden gemaakt uit gewapend beton . 
Voor de afmetingen en het gewicht van een betonnen sokkel en fundatie geldt het volgende; 
d" De minimale massa in kilogram, mmin, van de betonnen sokkel inclusief het direct daaronder 

liggende vloerdeel wordt bepaald aan de hand van de vuistregel 

mmin [kg] = 25 X Pnom [kW] waarbij, 

Pnom het nominaal vermogen van de motor is uitgedrukt in kilowatt (het nominaal vermogen is het 
S 1 vermogen van de elektromotor of het VAS-ontwerpvermogen van de dieselmotor) . 

"." De sokkel tenminste 100 mm boven het vloerniveau uit dient te steken, waarbij ook rekening dient te 
worden gehouden met de vereiste diepte / dikte voor de toe te passen verankering . 

"S De betonnen sokkel (klasse B25) en vloer van een adequate bewapening moet zijn voonien ; 
"." Er rekening gehouden moet worden met de stijfheid van de vloerconstructie . 
NB: Het plaatsen van een pompset op een vloerconstructie van bijvoorbeeld kanaalplaten kan 
problemen met zich meebrengen . 

3 . Yerankering van sprinklerpompset aan sokkel 

_ Een sprinklerpompset dient op een deugdelijke wijze op de sokkel te worden bevestigd met klassieke-
of chemische ankers . 
Hierbij geldt dat: 
"S De totale trekkracht in kilo Newton, Faex, op de ankers bepaald wordt met de wistregel 

Fvek [kN] = Pnom [kW] x 0,5 waarbij, 

Pnom het nominaal vermogen van de motor is uitgedrukt in kilowatt (zie paragraaf 2) . 
:" Het aantal aan te brengen ankers ten behoeve van een diesel aangedreven pompset ten minste 6 en 

voar een elektrisch aangedreven pompset ten minste 4 moet bedragen, of zoveel meer als 
aangegeven door de pompleverancier. 

:" Ten opzichte van het hart van de ankers rondom ten minste 200 mm betondekking aanwezig moet 
- ---2ijn bij toepassing van ankers tot en met M20 en ten minste 300 mm beton voor ankers M24. 
4" Het gebruik van kikkerplaten en keilbouten (AIIti's, ere) is niet toegestaan . 
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