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Jak uzasadniono w pierwszej cz´Êci
artyku∏u (PP1/2006), trudno dokonaç
poprawnej interpretacji norm PN-EN
12050-4 oraz PN-EN 12050-1 ze
wzgl´du na b∏´dy t∏umaczenia jak
i ma∏o precyzyjne i nie do koƒca logiczne niektóre zapisy.
Aby dokonaç poprawnej interpretacji zakresu stosowania normy PN-EN
12050-4 „Przepompownie Êcieków
w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania Cz´Êç 4: Zawory
zwrotne do przepompowni Êcieków
bez fekaliów i z fekaliami” trzeba dok∏adnie przeanalizowaç zakres norm
pokrewnych:
- PN-EN 1074-3 „Armatura wodociàgowa. Wymagania u˝ytkowe i badania sprawdzajàce. Cz´Êç 3: Armatura
zwrotna” oraz
- PN-EN 12334 „Armatura przemys∏owa. Armatura zwrotna ˝eliwna”.
W normie PN-EN 1074-3 stwierdzono, ˝e „ Norma ta nie dotyczy armatury zwrotnej przeznaczonej do stosowania w ochronie Êrodowiska, która
jest obj´ta innymi normami” natomiast w normie PN-EN 12334 jest
mowa o tym, ˝e armatura mo˝e byç
przeznaczona do innych zastosowaƒ,
pod warunkiem, ˝e spe∏nione sà wymagania odpowiednich norm dotyczàcych funkcjonowania oraz, ˝e „Niniejsza norma nie dotyczy armatury
zwrotnej zapobiegajàcej przep∏ywowi
wstecznemu zanieczyszczeƒ.”
Z powy˝szego wynika jednoznacznie, ˝e w zakresie stosowania zaworów zwrotnych przeznaczonych dla
Êcieków, w tym zawierajàcych fekalia,
obowiàzujà inne normy.
Norma PN-EN 12050-4
„Niniejsza cz´Êç normy europejskiej
dotyczy zaworów zwrotnych stosowanych ∏àcznie z przepompowniami
Êcieków zawierajàcych fekalia lub bez
fekaliów. W niniejszej cz´Êci normy
europejskiej podano wymagania ogólne, podstawowe zasady budowy i ba-

daƒ, wraz z informacjami dotyczàcymi materia∏ów i oceny zgodnoÊci”.
Widaç zatem wyraênie
o jakie zawory zwrotne
chodzi, gdy˝ jasno to
okreÊlono. Sam tytu∏
normy odnoszàcy si´ do
wszystkich cz´Êci normy
PN-EN
12050-1,2,3,4
„Przepompownie Êcieków w budynkach i ich
otoczeniu” jest nieco mylàcy, lecz treÊç normy PN-EN 12050-4,
w po∏àczeniu z uwagami zamieszczonymi w normach dotyczàcych armatury zwrotnej, wymienionych na wst´pie, nie pozostawia ˝adnych wàtpliwoÊci. Je˝eli chcemy zastosowaç zawór
zwrotny w przepompowni Êcieków, to
musi on spe∏niaç wymogi okreÊlone
w normie PN-EN 12050-4.
Najtrudniejszym testem, zw∏aszcza
dla zaworów zwrotnych kulowych,
jest badanie dzia∏ania zaworu przeznaczonego do Êcieków zawierajàcych
fekalia (rozdzia∏ 8.2.3 niniejszej normy), które powinno byç cz´Êcià badania przepompowni Êcieków zawierajàcych fekalia, przeprowadzonego
zgodnie z rozdzia∏em 8.5 lub 8.6 normy PN-EN 12050-1.
Ocena zgodnoÊci
1. Postanowienia ogólne
W celu potwierdzenia zgodnoÊci
z normà PN-EN 12050-4 wyrób nale˝y
poddaç nast´pujàcym procedurom
oceny:
• badaniu wst´pnemu wyrobu (badaniu typu),
• kontroli fabrycznej przeprowadzonej przez producenta.
2. Badanie wst´pne wyrobu (badanie
typu - PN-EN 12050-4
„Badanie typu zgodnie z rozdzia∏em 8
i za∏àcznikiem A do niniejszej normy
nale˝y przeprowadziç w przypadku
nowego wyrobu zgodnie z zaleceniem wed∏ug niniejszej normy w celu

potwierdzenia zgodnoÊci z wymaganiami niniejszej normy. Je˝eli pewne
parametry zosta∏y okreÊlone przez dostawc´ elementów, nie jest wymagane ich powtórne badanie przez producenta przepompowni. Mogà byç
uwzgl´dnione wczeÊniejsze badania,
jeÊli by∏y przeprowadzone zgodnie
z warunkami wed∏ug niniejszej normy
(ten sam wyrób, ten sam parametr/ y,
metoda badania, procedura pobierania próbek, system oceny zgodnoÊci
itd.)”
Oznacza to, ˝e je˝eli producent zaworów zwrotnych ma przeprowadzone badania typu zgodnie z rozdzia∏em 9.2 niniejszej normy, to tam gdzie
nie jest wymagane badanie typu ca∏ej
przepompowni, zgodnie normà PN-EN 12050-1, 2 (np. przepompownie
sieciowe), producentowi wystarczà
badania firm wykonujàcych poszczególne elementy przepompowni (np.
zawory zwrotne).
Natomiast producentowi przepompowni, które podlegajà procedurze
badaƒ typu zgodnie z PN-EN 12050-1,2,3 odpada problem korzystania
z zaworów, które mogà nie przejÊç
procedury badaƒ np. rozdzia∏u 8.5 lub
8.6 normy PN-EN 12050-1 (przepompownie Êcieków zawierajàce fekalia
przeznaczone do odprowadzania Êcieków z miejsc w budynkach oraz w ich
otoczeniu, po∏o˝onych poni˝ej poziomu zalewania, w celu zabezpieczenia
budynków i ich otoczenia przed przep∏ywem zwrotnym).

Jest to szczególnie wa˝ne ze wzgl´du
na procedur´ oceny zgodnoÊci rozdzia∏ 9.4 normy PN-EN 12050-4 „Wyroby niezgodne z wymaganiami:
Wszystkie wyroby niezgodne z wymaganiami nale˝y oddzielnie przechowywaç i wykluczyç z dostawy, nale˝y
równie˝ wydaç instrukcj´ dotyczàcà
dalszego post´powania z nimi, ich
przechowywania. Je˝eli podczas fabrycznej kontroli produkcji wykryte
zostanà wyroby niezgodne z wymaganiami, producent powinien zbadaç
przyczyn´ uszkodzenia i podjàç odpowiednie dzia∏ania naprawcze, np. zatrzymaç produkcje powodujàcà uszkodzenie(-a) i/lub usunàç wyrób z wadà. Tylko po gruntownym przebadaniu i naprawieniu b∏´du, a nast´pnie
zakoƒczonej z wynikiem pozytywnym
koƒcowej kontroli, personel oceniajàcy powinien podjàç decyzj´ zlecajàcà
produkcj´.”
Tak wi´c, wa˝na jest praktycznie
100-procentowa skutecznoÊç takich
elementów przepompowni Êcieków
jak pompa i zawór zwrotny. Sà to
podstawowe elementy o najwy˝szym
stopniu awaryjnoÊci.
Wa˝nym dla badania zaworów
zwrotnych kulowych jest poziom ha∏asu emitowany w powietrze wy∏àcznie przez zawór zwrotny, mierzony
przy pr´dkoÊci przep∏ywu 0,7 m/s i zamkni´ciu wodnym w postaci s∏upa
wody o wysokoÊci 2 m nad wylotem.
„Je˝eli jest to wymagane lub je˝eli poziom ha∏asu jest wy˝szy ni˝ 70 dB, to
nale˝y przeprowadziç badanie zgodnie z EN 12639:2000. Dodatkowo, je˝eli poziom ciÊnienia akustycznego,
wyznaczony wed∏ug metody A jest
wy˝szy ni˝ 80 dB, to nale˝y podaç poziom mocy akustycznej. Je˝eli poziom
mocy akustycznej jest mniejszy ni˝ 70
dB, to producent mo˝e zadeklarowaç
„70dB” bez potrzeby przeprowadzania badaƒ, chyba ˝e twierdzi, ˝e wartoÊç to jest ni˝sza, to wtedy nale˝y
przeprowadziç badania zgodnie z EN
12639:2000 i zadeklarowaç wartoÊç
zgodnie z wynikami badaƒ”.
Podsumowanie
Najtrudniejszym testem, zw∏aszcza
dla zaworów zwrotnych kulowych,
jest badanie dzia∏ania zaworu przeznaczonego do Êcieków zawierajàcych
fekalia (rozdzia∏ 8.2.3 niniejszej normy), które sprowadza si´ do skutecznego przepuszczania materia∏u testo-

Rys. 1. Zatykanie zaworu [6]

Rys. 2. Zawór wg zg∏oszenia patentowego [6]

wego (sukno pod∏ogowe o wymiarach 0,4 m x 0,25 m przy pr´dkoÊci
przep∏ywu w przewodzie odp∏ywowym 0,7 m/s) przez testowany zawór
zwrotny.
Z tego w∏aÊnie powodu analiza stanu techniki, zamieszczona w artykule
pt. „Zawory zwrotne kulowe do cieczy
zanieczyszczonych” (PP2/2005) okaza∏a si´ trafna. Jak stwierdzono: „Jednak takie rozwiàzanie nie jest zbyt
odpowiednie dla Êcieków fekalnych,
poniewa˝ cz´Êci sta∏e znajdujàce si´
w Êciekach szybko mogà zablokowaç
kul´, w jej po∏o˝eniu pe∏nego otwarcia, gdy˝ kula ta jest intensywnie omywana przez nie ze wszystkich stron”.
Potwierdzeniem jest rozwiàzanie firmy japoƒskiej zilustrowane na rys.2
cytowanego wy˝ej artyku∏u. Dalszy
scenariusz napisa∏o „samo ˝ycie” czyli
doÊwiadczenia wymienionej wczeÊniej
firmy japoƒskiej. W nast´pnym opublikowanym zg∏oszeniu patentowym
nr JP2005291357 [6] w 2005 roku firma ta ujawni∏a ulepszenie zaworu,
przeciwdzia∏ajàce zapychaniu przez

du˝ych rozmiarów szmaty. JednoczeÊnie zilustrowano przypadek zapchania si´ zaworu - rys 1. Przedstawiono
ulepszenie zaworu majàce zapobiec
zapychaniu si´ przez odchylanie strumienia przep∏ywu, w stron´ przeciwnà do ruchu kuli, w chwili otwierania
si´ zaworu. Rozwiàzanie sprowadza
si´ do zastosowania, w miejscu po∏àczenia ko∏nierzowego wlotu zaworu
z rurociàgiem dop∏ywowym, odpowiednio wyprofilowanej i wywa˝onej
klapki - rys 2, która odchyla strumieƒ
przep∏ywajàcej przez zawór cieczy,
w stron´ przeciwnà do wychylenia si´
kuli z po∏o˝enia zamkni´cia. Jest to
rozwiàzanie wymuszone wadliwym
dzia∏aniem zaworu a nie docelowym
rozwiàzaniem problemu.
Trudno si´ dziwiç in˝ynierom japoƒskim, ˝e w krótkim czasie nie wymyÊlili czegoÊ bardziej prostego i skutecznego.
Autorowi niniejszego artyku∏u, skuteczne i proste rozwiàzanie tego problemu zaj´∏o prawie 10 lat. Badania
typu przeprowadzone dla zaworów
zwrotnych kulowych kolanowych systemu SZUSTER przez stron´ trzecià
wykaza∏y 100-procentowà skutecznoÊç zaworów w trudnym teÊcie,
w warunkach wy˝ej omówionych.
W podsumowaniu mo˝na stwierdziç,
˝e „Niemo˝liwe sta∏o si´ realne”.
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