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Aspekty bezpieczeƒstwa i higieny obs∏ugi
systemów transportu Êcieków

2. Studzienki (kolumny) odpowietrzajàco-napowietrzajàce i studzienki p∏uczàco-spustowe
2.1 Obowiàzujàce przepisy
W typowych rozwiàzaniach, w których zawory napowietrzajàco-odpowietrzajàce zamontowane sà w studzienkach w∏azowych, obs∏ug´ ich regulujà przepisy zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawach ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650). Najwa˝niejsze kluczowe zapisy zwiàzane sà z §87. 1. Prace w zbiorniku mogà
byç podj´te i prowadzone, …, po spe∏nieniu nast´pujàcych
wymagaƒ
1) zbiornik nale˝y opró˝niç i wst´pnie oczyÊciç przez
przemycie, przedmuchanie parà lub gazem oboj´tnym
oraz przedmuchanie powietrzem; …
89.2 Pracownik wchodzàcy do wn´trza zbiornika powinien
byç wyposa˝ony w odpowiednie Êrodki ochrony indywidualnej, a w szczególnoÊci:
1) szelki bezpieczeƒstwa z linkà umocowanà do odpowiednio wytrzyma∏ego elementu konstrukcji zewn´trznej
2) he∏m ochronny i odzie˝ ochronnà
3) sprz´t izolujàcy ochronny uk∏adu oddechowego.
§89. 3. Wyposa˝enie w Êrodki ochrony indywidualnej osoby
asekurujàcej powinno byç takie, jak wyposa˝enie pracowników wchodzàcych do wn´trza zbiornika.
Na zdj´ciu (fot. 1) widaç jak respektowane sà w/w przepisy.

Fot.1. Demonta˝ zaworu odpowietrzajaco-napowietrzajacego
w studni w∏azowej Φ1200 mm (warunki zagro˝enia utratà ˝ycia
i zdrowia – praktyka jest taka, ˝e demontuje si´ zawór po uprzdednim wejÊciu do studzienki w∏azowej i przewozi si´ go na warsztat)

2.2 Klasyczne i nowoczesne rozwiàzania
Zwykle przewody ciÊnieniowe Êcieków wyposa˝one sà w instalacje napowietrzajàco-odpowietrzajàce, w instalacje p∏uczàce oraz w instalacje spustu Êcieków (cieczy).
Do odpowietrzania i/lub napowietrzania przewodów Êciekowych stosuje si´ odmienne rozwiàzania w postaci specjalnych w∏azowych studni betonowych lub specjalnych niew∏azowych kolumn os∏onowych.
Do p∏ukania i spustu Êcieków z przewodów ciÊnieniowych Êcieków stosuje si´ odmienne rozwiàzania w postaci
w∏azowych studni betonowych lub za pomocà hydrantów do
Êcieków o pe∏nym przelocie. Korzystajàc z nowych rozwiàzaƒ systemowych na rurociàgu ciÊnieniowym mo˝na zamontowaç, w tej samej niew∏azowej kolumnie os∏onowej, zarówno zawór odpowietrzajàco-napowietrzajàcy jak i stojak hydrantowy, gwarantujàcy pewne i niezawodne p∏ukanie ciÊnieniowe rurociàgu Êcieków w dowolnym kierunku (dzi´ki
odpowiedniemu systemowi zasuw). Ten system pozwala na
bezpiecznà eksploatacj´ rurociàgu ciÊnienowego Êcieków
tylko z powierzchni terenu (fot. 2).

Fot.2. Bezpieczny demonta˝ zaworu z poziomu terenu. (zamienia si´
zawór na sprawny lub montuje si´ zaÊlepk´)
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1. Wst´p
Wybór odpowiedniego systemu transportu Êcieków
wià˝e si´ nie tylko z kosztami inwestycyjnymi i iloÊcià
zu˝ytej energii na 1m3 transportowanych Êcieków. Istniejà pewne regulacje Unii Europejskiej ustalajàce
wymagania techniczne dla okreÊlonej grupy wyrobów,
które majà pierwszeƒstwo przed regulacjami krajowymi. Istniejà te˝ obowiàzujàce przepisy krajowe.
Problemem nie sà przepisy, ale ich respektowanie.
Mówi si´, ˝e co kraj to obyczaj. W tym przypadku, to
nawet co gmina, powiat, region czy spó∏ka komunalna. Stopieƒ respektowania przepisów BHP zwykle zale˝y od stopnia ÊwiadomoÊci decydentów o potencjalnych zagro˝eniach jak i o realnych wypadkach, w tym
Êmiertelnych. Sama ÊwiadomoÊç te˝ nie zawsze wystarczy, gdy˝ trzeba docieraç do decydentów i demonstrowaç im alternatywne, bezpieczniejsze rozwiàzania. Niniejszym artyku∏em chcia∏em tylko zasygnalizowaç z∏o˝onoÊç problemów BHP przy obs∏udze najwa˝niejszych elementów systemów transportu Êcieków jakimi sà studzienki (kolumny) odpowietrzajàco-napowietrzajàce i studzienki p∏uczàco-spustowe oraz
przepompownie Êcieków.
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3. Przepompownie Êcieków
3.1 Obowiàzujàce przepisy
W Êwietle Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Êcieków (DZ.U. Nr
96 poz. 438) mokra komora przepompowni Êcieków jest traktowana jako zbiornik czerpalny.
W zwiàzku z powy˝szym obowiàzujà nast´pujàce regulacje zwiàzane z §37. 5. WejÊcie pracownika do zbiornika czerpalnego powinno byç poprzedzone czynnoÊciami wymienionymi w §33: 1. WejÊcie do pomieszczeƒ lub zag∏´bieƒ przy
kratach powinno byç poprzedzone zbadaniem czystoÊci powietrza i zawartoÊci tlenu; 2. Pracownicy wchodzàcy do pomieszczenia zag∏´bionego przy kratach powinni byç wyposa˝eni w urzàdzenia do wykrywania gazów niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz posiadaç szelki bezpieczeƒstwa z linkà asekuracyjnà o odpowiedniej d∏ugoÊci; 3. Pracownik schodzàcy do pomieszczeƒ lub zag∏´bieƒ przy kratach powinien byç asekurowany co najmniej przez dwie osoby; 4. Nad wejÊciem lub w∏azem do pomieszczenia lub zag∏´bienia powinno znajdowaç si´ urzàdzenie umo˝liwiajàce
wydobycie pracownika w razie zas∏abni´cia lub utraty przytomnoÊci; 5. Osoby asekurujàce powinny byç wyposa˝one co najmniej w dwa aparaty powietrzne, linki asekuracyjne oraz w przewoêne urzàdzenia do wydobywania poszkodowanego z miejsca zagro˝onego, w pozycji g∏owà
do góry. 6. Liczb´ osób asekurujàcych i aparatów powietrznych, w zale˝noÊci od warunków pracy, okreÊla kierownik zak∏adu pracy.

Fot. 4. Przepompownia z komorà suchà i z pompami ustawionymi
na sucho po kilku latach eksploatacji

3.2 Klasyczne i nowoczesne rozwiàzania
Klasycznym przyk∏adem przepompowni Êcieków sà przepompownie z mokrà komorà retencyjnà (komorà czerpalnà)
z umieszczonymi w niej pompami zatapialnymi (fot. 3).

Fot. 5 Pneumatyczna t∏ocznia Êcieków z roboczymi zbiornikami wyporowymi w komorze suchej

Pompy Pompownie 2/2010

4. Podsumowanie

Fot. 3. Klasyczna przepompownia z mokrà komorà i z pompami zatapialnymi po kilku latach eksploatacji

Je˝eli jednak próbujemy takie przepompownie modernizowaç, pod kàtem zapewnienia wi´kszego bezpieczeƒstwa
eksploatacji, to musimy je wyposa˝yç w zawory p∏uczàce,
odpowiednio wyprofilowane dna itp. Tak zmodernizowane
zbiornikowe przepompownie z komorà mokrà i pompami zatapialnymi sà jednak du˝o dro˝sze i nale˝y si´ wtedy zastanowiç nad zastosowaniem przepompowni z suchà komorà
pomp (fot. 4). Je˝eli jednoczeÊnie chcemy si´ pozbyç, na rurociàgach t∏ocznych, k∏opotliwych w eksploatacji i kosztownych zaworów odpowietrzajàco-napowietrzajàcych, mo˝emy
zastosowaç pneumatycznà t∏oczni´ Êcieków (fot. 5).

Nale˝y sobie postawiç pytanie, czy brnàç dalej w systemy
klasyczne i byç praktycznie na bakier z obowiàzujàcymi przepisami BHP, czy te˝ rozwa˝yç zastosowanie nowoczesnych
rozwiàzaƒ, uwzgl´dniajàcych wszystkie aspekty bezpieczeƒstwa i higieny obs∏ugi systemów transportu Êcieków? Pytanie jak z Hamleta „Byç albo nie byç, oto jest pytanie…. Najpo˝àdaƒszym. Umrzeç – zasnàç. – Zasnàç! Mo˝e Êniç? – w
tym s´k ca∏y, jakie bowiem. W tym Ênie Êmiertelnym marzenia przyjÊç mogà”.
Oby to nie by∏y marzenia o bezpiecznej studzience odpowietrzajàco-napowietrzajàcej.
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