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Zawory zwrotne do przepompowni Êcieków
zawierajàcych fekalia
Cz´Êç IV. Nowe zastosowania nowych zaworów
Miros∏aw Szuster

InnowacyjnoÊç
Peter F. Drucker w bestsellerze „Innowacja i przedsi´biorczoÊç” [1] pisze: „W innowacji, jak w ka˝dym innym zamierzeniu, potrzebne jest te˝
dopasowanie emocjonalne. Przedsi´biorstwa nie osiàgajà dobrych wyników w czymÊ, czego nie szanujà. Podobnie nowatorzy muszà byç
emocjonalnie dostrojeni do okazji do innowacji. Musi ona byç dla nich
wa˝na i mieç sens. W innym przypadku nie b´dà sk∏onni poÊwieciç jej
wytrwa∏ej, ci´˝kiej, frustrujàcej pracy, której skuteczna innowacja zawsze wymaga.”
Je˝eli niektórzy specjaliÊci - konstruktorzy z dziedziny pomp do Êcieków
fekalnych lekcewa˝à t´ dziedzin´ techniki, jakà jest armatura zwrotna do

Êcieków, to nie nale˝y si´ spodziewaç, ˝e wprowadzà do niej coÊ istotnego.
Ponadto, tam gdzie nale˝y wykorzystaç w sposób perfekcyjny si∏y
natury, uwzgl´dniç wszystkie uwarunkowania niezawodnego dzia∏ania
dla tak trudnego medium jakim sà Êcieki fekalne, oprócz umiej´tnoÊci
techniczno-organizacyjnych potrzebna jest mozolna ci´˝ka praca, wiara
w sukces oraz intuicja. Nie mniej wa˝nym jest równie˝ prawid∏owe wytyczenie sobie celów i dróg dojÊcia do nich.
Nowe rozwiàzanie
Sytuacja si´ zmieni∏a w momencie pojawienia si´ nowej konstrukcji zaworu zwrotnego kulowego kolanowego. Zaczyna on powoli zmieniaç
konstrukcj´ przepompowni Êcieków, w tym konstrukcj´ przepompowni
z suchà komorà (z wst´pnà separacjà cz´Êci sta∏ych, zwanych t∏oczniami Êcieków, i bez separacji cz´Êci sta∏ych).
O ile w roku 2005 zaworami zwrotnymi kolanowymi do Êcieków interesowali si´ nieliczni innowatorzy, to obecnie zainteresowanie tym
produktem jest zdecydowanie wi´ksze. Z czego to wynika? Produkt,
który ma spe∏niç wymagania normy europejskiej [2], wymaga przeprowadzenia szeregu testów laboratoryjnych modeli, prototypów i egzemplarzy próbnych oraz przeprowadzenia tych testów w warunkach rzeczywistych dla ka˝dej Êrednicy, co wyd∏u˝a okres wdro˝enia do produkcji. Cel ten osiàgni´to w maju 2006 roku i zawory zwrotne kolanowe
produkowane seryjnie w zakresie Êrednic od DN 32 do DN 200 (docelowo do DN 300), jako jedyne na rynku europejskim posiadajà zweryfikowane badania typu przez jednostk´ notyfikowanà (laboratorium notyfikowane), co potwierdzono Certyfikatem nr E-30-00316-06 Brno
2006-05-12. Produkty te testowane sà od oko∏o roku u potencjalnego
klienta, a na obiektach pompowych wykonanych przez firm´ EkoWodrol ju˝ od 3 lat. Jak do tej pory wszystkie testy, równie˝ przeprowadzone u wymagajàcych u˝ytkowników, wypad∏y bardzo korzystnie.
Dowodem mo˝e byç opinia Dyrektora firmy Termo-Bis z Torunia, in˝. Jerzego Koprowskiego: „W roku 2006 na Targach WOD-KAN w Bydgoszczy nawiàza∏em kontakt z Firmà EKOWODROL. Bardzo mocno zainteresowa∏em si´ konstrukcjà zaworów zwrotnych kolanowych. Rozwiàzanie
zaprojektowane przez Pana in˝. Szustera eliminowa∏o zagro˝enie zwiàzane z blokowaniem si´ kuli w kieszeni bocznej (konstrukcje zaworów
zwrotnych kulowych prostych) , zw∏aszcza w czasie rozruchu kiedy to
cz´sto wykonuje si´ jednoczeÊnie p∏ukanie sieci. Poza tym samo rozwiàzanie usytuowania kuli w czasie pracy zaworu czyli podczas przep∏ywu Êcieków poprzez zawór sugerowa∏o przep∏yw laminarny (ma∏e
opory). Postanowi∏em stosowaç te zawory w produkowanych przepompowniach. Dzi´ki temu skoƒczy∏y si´ problemy z blokowaniem si´ kuli,
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Mechanika p∏ynów a pompy i armatura
do Êcieków
Wi´kszoÊç firm produkujàcych urzàdzenia dla pompowni Êcieków skupia si´ na rozwiàzaniach pomp, zapominajàc nieco o armaturze zwrotnej, a przecie˝ armatura ta niekiedy decyduje o tym, ˝e u˝ytkownik eksploatujàcy zespó∏ pompowy (przepompowni´) wyrabia sobie opini´
o producencie, w zale˝noÊci od tego jakie problemy sprawia mu armatura zamontowana na przewodzie odp∏ywowym z pompy. Dotyczy to
równie˝ producentów i dostawców przepompowni Êcieków.
Z czego to wynika, ˝e pompa Êciekowa jest zdecydowanie bardziej zaawansowana konstrukcyjnie od klasycznej armatury zwrotnej do Êcieków?
Odpowiedê wydaje si´ byç prosta - z niedoceniania wagi problemu, ale
nie tylko. Wynika to równie˝ z tego, ˝e cz´Êç firm armaturowych produkujàcych armatur´ do wody pitnej, nie w pe∏ni dostrzega istotnà ró˝nic´
mi´dzy mediami. Niewàtpliwie konstruktorzy pomp stanowià pewnà elit´, która ceni nowe rozwiàzania w zakresie uszczelnieƒ, nap´dów i sterowania. Jest to jednak elita, która wyros∏a na konstrukcjach pomp do wody pitnej i c.o. oraz do wody technologicznej w przemyÊle. Dopiero od
niedawna, praktycznie od lat 60-ch ubieg∏ego stulecia, w Europie Zachodniej oraz w krajach wysokorozwini´tych, nastàpi∏ doÊç burzliwy rozwój i post´p w zakresie pomp do Êcieków zawierajàcych fekalia (w Polsce od lat 80-ch). W Êlad za szybkim rozwojem zatapialnych pomp do
Êcieków nie poszed∏ jednak rozwój armatury zwrotnej do Êcieków. Ma∏o
tego, wielu producentów pomp bez pewnej pokory podesz∏o do konstrukcji pomp Êciekowych, nie doceniajàc nieprzewidywalnego medium,
jakim sà Êcieki komunalne. Okaza∏o si´, ˝e sk∏ad takich Êcieków nie tylko
zale˝y od liczby obs∏ugiwanych mieszkaƒców ale równie˝ od konfiguracji
terenu, pogody, pory roku, miejscowych zwyczajów, poziomu kultury u˝ytkownika instalacji sanitarnych, jak równie˝ i od poziomu kultury obs∏ugi
ca∏ego systemu kanalizacyjnego. Co gorsza wielu producentów pomp nie
zatrudnia u siebie specjalistów w zakresie mechaniki p∏ynów, w tym w zakresie hydrotransportu. Te firmy, które takich specjalistów majà, zwykle zajmujà si´ obs∏ugà przemys∏u, tam gdzie sà wi´ksze i ∏atwiejsze dla
nich pieniàdze. Jest to post´powanie poniekàd s∏uszne, poniewa˝, aby
wejÊç w nowà dziedzin´ techniki musieliby zatrudniç specjalistów w zakresie budowy i eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Natomiast te firmy (zw∏aszcza ma∏e i Êrednie), które nie sà w stanie powa˝nie zaistnieç
w przemyÊle szukajà swego miejsca na rynku kanalizacyjnym z ró˝nym
skutkiem. Sà oczywiÊcie du˝e mi´dzynarodowe koncerny pompowe, które aby nie uczyç si´ na b∏´dach przej´∏y lub kupi∏y firmy pompowe specjalizujàce si´ w Êciekach. Od specjalistów tych firm mo˝na si´ du˝o dowiedzieç, jakie problemy majà z armaturà zwrotnà do Êcieków oraz jakiej
niezawodnej samosterownej armatury zwrotnej by sobie ˝yczyli.
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ha∏aÊliwej pracy (moment zamykania w zaworach o tradycyjnej konstrukcji, zw∏aszcza przy du˝ych wysokoÊciach podnoszenia). Ponadto
zawory konstrukcji in˝. Szustera umo˝liwiajà rewizj´ pionów t∏ocznych
na odcinku od stopy do zaworu i od zaworu poprzez zasuw´ do trójnika. Usytuowanie samej pokrywy u∏atwia otwarcie zaworu bez niebezpieczeƒstwa wypadni´cia kuli do komory przepompowni. Obecnie z niecierpliwoÊcià czekam na wdro˝enie nowej konstrukcji kompaktowej (zawór zwrotny zintegrowany z zasuwà no˝owà). Bardzo zale˝y mi na budowaniu obiektów o bardzo wysokiej klasie u˝ytkowej, dlatego bardzo
wnikliwie dobieram zarówno pompy, zastosowanà armatur´ jak i rozwiàzania konstrukcyjne instalacji wewn´trznej. Goràco zach´cam do
stosowania zaworów zwrotnych kolanowych produkcji EKOWODROL.”
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Wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci - nowe zastosowania
Nowa konstrukcja zaworu zwrotnego kolanowego ma wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci:
- niewielkie opory przep∏ywu i brak wibracji kuli w trakcie przep∏ywu,
- natychmiastowe pe∏ne otwarcie zaworu po w∏àczeniu pompy,
- mo˝liwoÊç szybkiego oczyszczenia wn´trza.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na z pozoru ma∏o istotnà w∏aÊciwoÊç jakà jest szybkie pe∏ne otwarcie i brak wibracji kuli zaworu w trakcie przep∏ywu Êcieków o du˝ej zawartoÊci cz´Êci sta∏ych (twardych
i ci´˝kich oraz w∏óknistych). Z takà sytuacjà spotykamy si´ najcz´Êciej
przy pierwszym uruchomieniu przepompowni Êcieków, po wykonaniu
nowego odcinka kanalizacji z nowymi przy∏àczami kanalizacyjnymi i po
intensywnych opadach deszczu, gdy w systemie kanalizacyjnym znajduje si´ zwi´kszona iloÊç kamieni oraz piasku. Z podobnà sytuacjà mamy do czynienia w przepompowniach Êcieków z wst´pnà separacjà
cz´Êci sta∏ych, zwanych t∏oczniami Êcieków, nawet przy normalnej ich
eksploatacji, gdy˝ po w∏àczeniu pompy, najwi´ksza koncentracja cz´Êci
sta∏ych w strumieniu p∏ynàcym w przewodzie odp∏ywowym od separatora wyst´puje w ciàgu kilku pierwszych sekund pompowania. Tutaj
przewaga nowego zaworu jest zdecydowana i polega ona na tym, ˝e
ci´˝kie cz´Êci sta∏e przep∏ywajàce przez zawór nie napotykajà na wibrujàcà w zaworze kul´, przez co nie wytracajà pr´dkoÊci w miejscu rozszerzonego przekroju przep∏ywu. Dlatego te˝ minimalna bezpieczna
pr´dkoÊç przep∏ywu w pionowym odcinku przewodu t∏ocznego wynosi
np. 1,0 m/s, a nie np. 2,0 m/s jak dla klasycznego zaworu zwrotnego
kulowego. O ile rozszerzenie przekroju przep∏ywu wewnàtrz korpusu
zaworu w stosunku do przekroju przewodu odp∏ywowego nie ma istotniejszego znaczenia na spowolnienie ruchu ci´˝kiej czàstki sta∏ej unoszonej przez strumieƒ cieczy, ze wzgl´du na jej bezw∏adnoÊç i krótki odcinek rozszerzonego przekroju przep∏ywu, to ju˝ wibrujàca wewnàtrz
korpusu kula powoduje odbijanie si´ od niej tych czàstek w stron´ przeciwnà do ruchu cieczy. To powoduje, ˝e cz´Êç kamieni wibruje razem
z kulà, a po wy∏àczeniu pompy zmierza razem z kulà do gniazda zaworu wzajemnie si´ blokujàc na wewn´trznej bocznej Êciance korpusu zaworu. W przypadku cz´Êci w∏óknistych, wyst´pujàcych w Êciekach, sytuacja wyglàda podobnie. Wymaga to cz´stych interwencji serwisu
w pierwszych dniach po uruchomieniu przepompowni.
Dzi´ki swym zaletom, a zw∏aszcza niezawodnoÊci w praktycznie ka˝dych warunkach, zawór zwrotny nowej konstrukcji znalaz∏ zastosowanie w t∏oczniach Êcieków na przewodzie odp∏ywowym, bezpoÊrednio
za separatorem (HYDRO-VACUUM, KSB-BECKER), tam gdzie nie do koƒca radzà sobie klasyczne zawory zwrotne kulowe. Takie usytuowanie
zaworu pozwala na ewentualne czyszczenie separatora przez ∏atwe
i szybkie odkr´cenie pokrywy zaworu.
Inna ciekawà w∏asnoÊcià zaworu jest mo˝liwoÊç jego stosowania po
stronie ssawnej pompy. Wykorzystano jà przy konstrukcji zaworu nap∏ywowego w przepompowni Êcieków z separacjà cz´Êci sta∏ych (HYDROVACUUM) jako zaworu odcinajàcego dop∏yw grawitacyjny do separatora, w chwili w∏àczenia pompy. Pr´dkoÊç przy jakiej nast´puje zamkniecie zaworu po w∏àczeniu pompy mo˝na regulowaç masà kuli zaworu
i mo˝e ona zawieraç si´ w granicach od 0,2 m/s do 1,5 m/s, (optymalnie od 0,5 m/s do 1,0 m/s.)

Nieoczekiwanie okaza∏o si´, ˝e tà samà w∏asnoÊç zaworu mo˝na wykorzystaç w celu regularnego odpowietrzania pompy instalujàc bocznikowo zawór zwrotny kolanowy np. DN 32 na przewodzie odp∏ywowym,
pomi´dzy pompà a zaworem zwrotnym lub w górnej cz´Êci spirali pompy. Takie zastosowanie zaworu pokazano na zdj´ciu, gdzie instalacja
przepompowni Êcieków w zbiorniku suchym pracuje niezawodnie od
poczàtku 2007 roku. To rozwiàzanie mo˝na równie˝ zastosowaç na
przewodzie odp∏ywowym za zaworem zwrotnym jako zawór zrywajàcy
pró˝ni´ (uniemo˝liwia wytworzenie si´ lewara, w sytuacji, gdy przewód t∏oczny u∏o˝ony jest opadajàco) Co ciekawe, w sytuacji wyst´pujàcej w przepompowni instalowanej w komorze suchej, gdy wysokoÊç
nap∏ywu jest niewielka, zapowietrzenie pompy praktycznie powoduje
unieruchomienie takiej przepompowni. Powszechnie stosowane w´˝yki odpowietrzajàce ∏àczàce górnà cz´Êç spirali pompy ze zbiornikiem retencyjnym zapychajà si´ i wymagajà cz´stego czyszczenia.
Podsumowanie
Nowe i wyjàtkowe w∏asnoÊci produktu cz´sto przyczyniajà si´ do rozwiàzywania innych nie rozwiàzanych dotàd problemów, takich jak samoczynne odpowietrzanie si´ pompy z jednoczesnym przep∏ukiwaniem
zwrotnym zaworu (patrz: fot.) po wy∏àczeniu pompy i samoczynnym jego zamkni´ciu po w∏àczeniu pompy. Zawór ten mo˝na w ten sam sposób wykorzystaç na by-pasie t∏oczni Êcieków, wtedy gdy pompa zbytnio
t∏umi przep∏yw z separatora t∏oczni Êcieków do zbiornika retencyjnego.
Jeszcze raz odwo∏am si´ do mojego ulubionego autora P.F. Druckera i jego zasady, a w∏aÊciwie przestrogi, której staram si´ trzymaç projektujàc
i wdra˝ajàc nowe rozwiàzania: „Nie nale˝y byç zbyt sprytnym. Innowacje muszà byç realizowane przez zwyk∏ych ludzi, a jeÊli majà osiàgnàç
powa˝niejsze rozmiary czy znaczenie, to przez idiotów lub prawie idiotów. W koƒcu niekompetencja jest jedynà rzeczà, której jest pe∏no i której zapasy sà niewyczerpane. Wszystko co jest zbyt sprytne, czy to
w projekcie, czy w realizacji, niemal zawsze musi zawieÊç.”
Zapewne powy˝sze stwierdzenia sà celowo przez P.F. Druckera przejaskrawione, aby bardziej podkreÊliç wag´ problemu. Bardzo trudno
jest zaprojektowaç coÊ nowego, co spe∏nia najwy˝sze wymagania techniczno-funkcjonalne, jest proste w obs∏udze i jednoczeÊnie jest odporne na b∏´dy u˝ytkownika.
Ze wzgl´du na coraz wi´ksze zaawansowane technicznie uzbrojenie
urzàdzeƒ majàcych zastosowanie w gospodarce wodno-Êciekowej, które majà sprostaç coraz wi´kszym wymaganiom, zarówno od strony
technologicznej, jak i technicznej, coraz wi´kszego znaczenia nabiera
niezawodnoÊç poszczególnych elementów instalacji, urzàdzeƒ, a nast´pnie ca∏ych systemów. Zbytnia awaryjnoÊç chocia˝by jednego elementu instalacji utrudnia prac´ urzàdzenia, a w konsekwencji i ca∏ego
systemu. Elektronika ju˝ spowszednia∏a, nie powszednieje natomiast
niezawodnoÊç urzàdzeƒ i ich elementów sk∏adowych, takich jak pompy
czy armatura zwrotna oraz ich trwa∏oÊç po∏àczona z odpornoÊcià na
b∏´dy u˝ytkownika i warunki Êrodowiska, w którym dzia∏ajà.
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