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Zawory zwrotne do przepompowni Êcieków
zawierajàcych fekalia
Cz´Êç V. Pe∏ny, a swobodny przelot

Wybór odpowiedniego zaworu zwrotnego ma niekiedy wp∏yw na
sukces lub pora˝k´ nowego projektu przepompowni Êcieków.
Wymagana cz´sto certyfikacja urzàdzenia pompowego Êcieków
sk∏ania do zastosowania pewnego w dzia∏aniu i certyfikowanego zaworu zwrotnego. Istniejà stosowne regulacje Unii Europejskiej, ustalajàce wymagania techniczne dla okreÊlonej grupy wyrobów, które majà pierwszeƒstwo przed regulacjami krajowymi
w tym zakresie.
Pe∏ny (niezaw´˝ony) przelot, a swobodny
przelot zaworu zwrotnego dla Êcieków
zawierajàcych fekalia
W literaturze spotykamy si´ z okreÊleniami, które cz´sto sà
mylnie interpretowane lub te˝ celowo (dla celów marketingowych) nadinterpretowane.
Po pierwsze, pe∏ny przelot zaworu to przelot niezaw´˝ony
w stosunku do przelotu nominalnego zaworu, co jednoczeÊnie oznaczaç powinno, ˝e ka˝de pole poprzecznego przekroju przep∏ywu zaworu dla pr´dkoÊci przep∏ywu V ≥ 0,7 m/s,
jest nie mniejsze ni˝ jego pole nominalne. (rys. 1)

Rys. 2 typ Zawór zwrotny kolanowy, typ ESK 21 DN80
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Rys. 3 Zawór zwrotny kolanowy, typ ESK 11 DN80
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Rys. 1 Zawór zwrotny kolanowy, typ ESK 11 DN80

Przyk∏ad: Di = 84,9 mm
Ds = (0,8 x Di – 4) = (84,9 x 0,8 – 4) = (68,3 – 4) = 64,3 mm

Po drugie, swobodny przelot zaworu to przelot swobodny dla
kuli o Êrednicy nominalnej zaworu, co jednoczeÊnie oznaczaç
powinno, ˝e w ka˝dym miejscu przekroju przep∏ywu przez zawór dla pr´dkoÊci przep∏ywu V ≥ 0,7 m/s znajduje si´ wolna
przestrzeƒ o Êrednicy kuli równej lub wi´kszej ni˝ Êrednica
nominalnego przekroju przep∏ywu zaworu. (rys. 2)
Po trzecie, dla Êcieków zawierajàcych fekalia jest jeszcze
jeden warunek: (norma zharmonizowana PN-EN 12050-4 )
wolny przeÊwit dla cz´Êci sta∏ych nie powinien byç mniejszy ni˝ 80% wewn´trznej Êrednicy przewodu odp∏ywowego
minus 4 mm (Ds = 0,8 x Di – 4 mm, w którym Ds – przeÊwit
dla cz´Êci sta∏ych w milimetrach, Di – wewn´trzna Êrednica przewodu odp∏ywowego w mm) – (rys. 3)

Jak si´ okazuje, ˝aden klasyczny zawór zwrotny,
a zw∏aszcza zawór zwrotny kulowy nie spe∏nia powy˝szych
wymogów, tym bardziej wszystkich na raz. Opisywanie w literaturze i w folderach reklamowych klasycznych zaworów
zwrotnych, ˝e w stanie otwartym zapewniajà pe∏ny przelot, to jak Êpiewanie piosenki „Gdybym by∏ bogaty” w nowej interpretacji „Gdybym by∏ otwarty” (w pe∏ni) – „to bym
mia∏ pe∏ny przelot”.
Zaworem, który spe∏nia pierwszy i trzeci warunek jest zawór zwrotny kulowy kolanowy SZUSTER system, typ ESK 11.
Jak opisano wczeÊniej [ 1], jego pe∏ne otwarcie nast´puje ju˝
przy pr´dkoÊciach przep∏ywu cieczy V=0,7 m/s i wy˝szych.
Zaworem, który spe∏nia wszystkie trzy warunki, jest zawór
zwrotny kulowy kolanowy SZUSTER system, typ ESK 21, 22.
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Zale˝noÊci podane na wykresach 1 i 2 mówià same za siebie.

Wykres 1. Wspó∏czynniki oporów miejscowych zaworów kolanowych DN 80

Wykres 2. Wspó∏czynniki oporów miejscowych zaworów kolanowych DN 100

Dla mediów abrazyjnych i zawierajàcych du˝e rozmiarowo cz´Êci
sta∏e zaprojektowano specjalny zawór zwrotny kolanowy o swobodnym przelocie, typ ESK 21. Jego przekrój pokazano na rys. 3.
Mo˝e on byç stosowany jako zawór zwrotny nap∏ywowy w przepompowniach Êcieków z separacjà cz´Êci sta∏ych, zwanych te˝
t∏oczniami Êcieków, lub w pneumatycznych t∏oczniach Êcieków.
Przyk∏ad zastosowania zaworu zwrotnego kulowego
SZUSTER system typ ESK 21 DN 100 w pneumatycznej
t∏oczni Êcieków EPP pokazano na rys. 4. Dodatkowo zawór
ten ma bardzo ma∏e opory przep∏ywu, co skraca czas nape∏niania pneumatycznych zbiorników roboczych (wyporo-

wych) pneumatycznej t∏oczni Êcieków EPP, a odsuni´ta poza przekrój przep∏ywu kula nie jest nara˝ona na zablokowanie si´ cz´Êciami sta∏ymi, wyst´pujàcymi w nap∏ywajàcych
Êciekach. Ciekawym jest, ˝e dzi´ki odpowiedniej hydraulice zaworu uzyskano pe∏ne otwarcie zaworu zwrotnego ju˝
od pr´dkoÊci przep∏ywu (nap∏ywu) równej zero. Osiàgni´to
to dzi´ki zastosowaniu tonàcej kuli zamiast, jak w typowych
zaworach zwrotnych, kuli p∏ywajàcej.
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