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Uwaga!
Informacje podane w niniejszej instrukcji bazuj¹ na aktualnym stanie wiedzy technicznej w momencie publikacji.
W interesie postêpu technicznego producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w oferowanych
wyrobach.
Maj¹c na uwadze polepszenie wspó³pracy miêdzy nasz¹ firm¹ a Pañstwem, prosimy o zg³aszanie uwag i zapytañ,
na które pracownicy dzia³u marketingu i sprzeda¿y udziel¹ fachowych wyjaœnieñ i odpowiedzi.

wydanie trzecie, 2011 r.
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1. Wprowadzenie
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac budowlanych i monta¿owych nale¿y przeczytaæ dok³adnie niniejsz¹
instrukcjê, poniewa¿ zawiera wa¿ne informacje dla prawid³owego i bezpiecznego monta¿u zbiornika oraz
wyposa¿enia.
Podczas naprawy zespo³ów przepompowni nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalnych czêœci zamiennych oferowanych
przez MEPROZET Sp. z o.o. w Brzegu.
B³êdnie przeprowadzone prace monta¿owe lub czêœciowe ich zaniechanie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie lub
zniszczenie zbiornika, uniemo¿liwiæ prawid³owe zamontowanie wyposa¿enia oraz spowodowaæ z³¹ pracê ca³ego
obiektu.

1.1. U¿ywane symbole ostrzegawcze
Rozdzia³ ten zawiera uwagi dotycz¹ce BHP, które musz¹ byæ bezwarunkowo przestrzegane podczas
monta¿u zbiornika. Uwagi i ostrze¿enia zosta³y oznaczone w poni¿szy sposób.

Symbol bezpieczeñstwa pracy “Ostrze¿enie”
Symbole umieszczone s¹ przy pracach, które musz¹ byæ wykonywane
z bezwzglêdnym zachowywaniem przepisów bezpieczeñstwa i higieny
pracy, aby wykluczyæ zagro¿enie osób.

Symbol zwrócenia uwagi “Uwaga!”

Uwaga !

Symbol umieszczony jest przy pracach, które musz¹ byæ wykonywane
z zachowaniem zawartych w niniejszej instrukcji zaleceñ, aby unikn¹æ
uszkodzeñ elementów i zespo³ów przepompowni.

Oznaczenia “Ostrze¿enie” i “Uwaga!” s¹ podane zawsze przed lub obok tekstu, którego dotycz¹.
Oznaczone tak przepisy musz¹ byæ bezwzglêdnie przestrzegane przez pracowników odpowiedzialnych
za prowadzenie prac monta¿owych.

1.2. Uwagi ogólne

Uwaga!

Uwaga !

Zastrzega siê prawo do wprowadzenia zmian technicznych, które maj¹
na celu ulepszenie wyrobu lub jego poszczególnych zespo³ów.

Za szkody i zak³ócenia wynikaj¹ce z nieprzestrzegania instrukcji
monta¿u obs³ugi i konserwacji producent nie ponosi odpowiedzialnoœci

Przy obs³udze i eksploatacji przepompowni œcieków nale¿y
bezwzglêdnie przestrzegaæ przepisów BHP okreœlonych w
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr
438 z dnia 1 pa¿dziernika 1993 r. (D.U. nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w
sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy w oczyszczalniach œcieków.

MEPROZET

Sp. z o.o. w Brzegu

-3-

INSTRUKCJA nr IU/PP-4/1-2011

1.3. Przepisy bezpieczeñstwa podczas monta¿u zbiornika

Uwaga !

Przed posadowieniem zbiornika nale¿y rozpoznaæ warunki gruntowowodne w miejscu posadowienia przepompowni.

Prace budowlane zwi¹zane z posadowieniem zbiornika przepompowni w gruncie powinny byæ wykonane pod
nadzorem osoby posiadaj¹cej uprawnienia budowlane odpowiednie do danej inwestycji.
Nale¿y zabezpieczyæ wykop przed osuniêciem siê ziemi zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹.
W przypadku z³ych warunków guntowo-wodnych przepompowniê nale¿y posadowiæ wykopie ziemnym,
na przygotowanym fundamencie z betonu zbrojonego B - 15.

Podczas monta¿u, eksploatacji i transportu nale¿y przestrzegaæ
przepisów bezpieczeñstwa dotycz¹cych pracy z podwieszonymi
ciê¿arami. Nale¿y stosowaæ te¿ niezbêdne œrodki bezpieczeñstwa
(he³my, buty, rêkawice ochronne itp.)

Podczas ustawiania zbiornika przepompowni w wykopie nale¿y podnosiæ
je go tylko za specjalne uchwyty. Nale¿y stosowaæ tylko atestowane liny,
zawiesia, haki itp.

Zbiorniki ciê¿kie - z polimerobetonu zaopatrzone s¹ w uchwyty monta¿owe umo¿liwiaj¹ce roz³adowanie oraz
opuszczenie do wykopu na budowie. Uchwyty przytwierdzone s¹ do p³aszcza zbiornika w jego górnej czêœci.
Podczas przemieszczania zbiornika nale¿y pos³ugiwaæ siê atestowanymi zawiesiami linowymi, hakami i szaklami
Stosowanie przy wy¿ej wymienionych pracach nie atestowanym sprzêtem mo¿e spowodowaæ uszkodzenie
zbiornika oraz zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia pracowników.
Zbiorniki typu lekkiego - z PE HD lub laminatu nie posiadaj¹ uchwytów monta¿owych, z uwagi na ich niewielki
ciê¿ar mo¿liwe jest rêczne opuszczenie zbiornika do wykopu przez dwóch pracowników.

1.4. Przepisy bezpieczeñstwa podczas eksploatacji przepompowni
Urz¹dzenia przepompowni zasilane s¹ pr¹dem o napiêciu 230V lub 400V.
Pod³¹czenie elektryczne, konserwacja instalacji elektrycznej oraz jej naprawy mo¿e wykonaæ
jedynie osoba posiadaj¹ca uprawnienia SEP - 1kV. Podczas konserwacji lub naprawy
urz¹dzenia elektryczne nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ od sieci zasilaj¹cej.
Usuwanie lub ominiecie zabezpieczeñ mo¿e spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie cia³a lub
utratê ¿ycia.
Jakiekolwiek zmiany po³¹czeñ elektrycznych niezgodne z dostarczonymi schematami s¹
niedopuszczalne.
Przy pod³¹czaniu pompy oraz skrzynki elektrycznej nale¿y pos³ugiwaæ siê schematem
zamieszczonym w instrukcji skrzynki elektrycznej i instrukcji pompy zatapialnej
Silnik pompy wyposa¿ony jest w zabezpieczenie przeci¹¿eniowe wy³¹czaj¹ce pompê w
przypadku jego przegrzania. Dodatkowo wy³¹cznik silnikowy umieszczony w skrzynce
sterowniczej stanowi zabezpieczenie przeci¹¿eniowe, zwarciowe oraz ró¿nicowo-pr¹dowe.
Sterowanie prac¹ pompy oraz w³¹czenie sygnalizacji alarmowej odbywa siê przy pomocy
regulatorów p³ywakowych pracuj¹cych w obwodzie niskonapiêciowym.
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Dla zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy przy eksploatacji przepompowni przydomowej nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych uwag producenta:
Prace konserwacyjne oraz naprawcze przepompowni powinny byæ zlecone serwisowi fabrycznemu lub powierzone
osobie uprawnionej oraz posiadaj¹ce niezbêdne kwalifikacje w konserwacji i naprawie pomp zatapialnych
stosowanych w przepompowni œcieków.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ urz¹dzenia zamontowane w przepompowni posiadaj¹ ostre elementy wiruj¹ce mog¹ce
uszkodziæ cia³o podczas nieumiejêtnej obs³ugi.
Podczas prac czyszcz¹cych a w szczególnoœci przy u¿ywaniu cieczy ³atwopalnych lub ¿r¹cych oraz ze wzglêdów
sanitarnych nale¿y nale¿y u¿ywaæ rêkawic ochronnych, zabrania siê tak¿e stosowania otwartego ognia w pobli¿u
wykonywanych prac.
W przypadku zauwa¿enia zak³óceñ w dzia³aniu pompy nale¿y od³¹czyæ j¹ od zasilania, wezwaæ serwis fabryczny
lub osobê odpowiedzialn¹ za obs³ugê w celu znalezienia przyczyn zak³óceñ.
Zmiana po³o¿enia regulatora p³ywakowego steruj¹cego prac¹ pompy oraz regulatora alarmowego mog¿e byæ
wykonywana przez przeszkolonego pracownika zajmuj¹cego siê obs³ug¹ przepompowni. Fabryczne ustawienie
regulatorów poziomu uwzglêdnia najni¿szy poziom œcieków w przepompowni zabezpieczaj¹c pompê przed
“suchobiegiem” oraz maksymalny poziom œcieków powy¿ej którego w³¹czy siê urz¹dzenie sygnalizuj¹ce.

Uwaga!

Suchy bieg pompy jest szkodliwy dla trwa³oœci zespo³ów i elementów
pompy. Dopuszcza siê chwilowe w³¹czenie max. 10 sekund podczas prac
serwisowych i remontowych.
Niedopuszczalne jest w³¹czanie pompy w sytuacji zaobserwowania
jakiegokolwiek zak³ócenia pracy pompy.

Tabliczka znamionowa jest zamocowana na przedniej stronie pompy, lub na górnej pokrywie silnika
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2.0. Zastosowanie przepompowni przydomowych
Przepompownie przydomowe s¹ kompletnymi urz¹dzeniami zbiornikowo-pompowymi w systemie kanalizacji
ciœnieniowej. Przeznaczone s¹ do transportu œcieków sanitarnych w uk³adzie grawitacyjno-t³ocznym,
gdzie œcieki z gospodarstwa domowego grawitacyjnie sp³ywaj¹ bezpoœrednio do zbiornika przepomowni,
a nastêpnie po przekroczeniu ustalonego poziomu w zbiorniku przy pomocy pompy zatapialnej t³oczone
s¹ poza zbiornik ruroci¹giem t³ocznym do g³ównego kolektora kanalizacyjnego lub studni zbiorczej.

3.0. Charakterystyka konstrukcji
Urz¹dzenia zamontowane w przepompowni œcieków posiadaj¹ europejski certyfikat bezpieczeñstwa
Przydomowa przepompownia œcieków oferowana jest przez producenta jako kompletny obiekt gotowy
do pracy z chwil¹ posadowienia zbiornika w gruncie i wykonania przy³¹czy.
BFPiA MEPROZET Sp. z o.o. w Brzegu oferuje pe³n¹ gamê kompletnych przydomowych przepompowni
œcieków w zale¿noœci od potrzeb klienta i uwarunkowañ gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia.
W ofercie znajduj¹ siê przepompownie przydomowe typu lekkiego - przeznaczone do posadowiania
w gruntach lekkich, bez wystêpowania wysokiego poziomu wód gruntowych.
Przepompownie wykonywane na bazie zbiorników wykonanych z PE-HD (PES 800)
W przypadku wystêpowania gruntów ciê¿kich proponowane s¹ przepompownie wykonane na bazie
zbiorników wykonanych z polimerobetonu których ciê¿ar uniemo¿liwia wypchniêcie z gruntu na skutek
dzia³ania wód gruntowych lub innych niekorzystnych warunków gruntowych (BS 800; BS 1000)
Powy¿sze przepompownie wytwarzane s¹ w œrednicach f 800 i f 1000
Na rysunkach od 1 - 3 przedstawiono schematy przepompowni przydomowej typu lekkiego i ciê¿kiego
z wyszczególnieniem wszystkich zespo³ów i czêœci wchodz¹cych w jej sk³ad.
Zbiornik (1) wyposa¿ony jest w górnej czêœci w uchwyty umo¿liwiaj¹ce przemieszczenie i posadowienie
go na terenie budowy.
Górna pokrywa zbiorników z polimerobetonu zwieñczona jest w³azem ¿eliwnym kl A (1.3),, natomiast
zbiornik wykonany z PE-HD zamykany jest pokryw¹ wykonana z z polietylenu.
P³aszcz zbiornika zawiera otwory monta¿owe umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie króæca wlotowego DN 160
za poœrednictwem przejœcia szczelnego (1.1) oraz króciec elektryczny DN 63 stanowi¹cy wyprowadzenie
przewodów elektrycznych z wnêtrza przepompowni.
Wewn¹trz zbiornika zamontowany jest zespó³ hydrauliczny stacjonarny (2), który stanowi konstrukcjê
wsporcz¹ uk³adu hydraulicznego pompy. Pion hydrauliczny pompowy sprzêgany jest do zespo³u
hydraulicznego stacjonarnego za poœrednictwem specjalnego zaczepu (3.6) i wspornika zaczepu (2.2),
zapewniaj¹c szybkie po³¹czenie i roz³¹czenie zespo³ów z poziomu powierzchni ziemi oraz nale¿yt¹
szczelnoœæ po³¹czenia. Pion hydrauliczny pompowy wyposa¿ony jest w uchwyt (3.7) umo¿liwiaj¹cy
opuszczenie go do zbiornika i przy³¹czenie do zespo³u hydraulicznego stacjonarnego.
Króciec t³oczny (2.4) zakoñczony jest z³¹czk¹ przejœciow¹ (2.6) umo¿liwiaj¹c¹ przy³¹czenie ruroci¹gu
t³ocznego z rury PE i PVC DN 63. Szczelnoœæ przejœcia zapewniona jest poprzez uszczelkê gumow¹.
Pompa (3.1) zatapialna stanowi¹ca g³ówne urz¹dzenie pionu hydraulicznego pompowego podwieszona jest
na ³¹czniku rurowym (3.4). Odciêcie wstecznego przep³ywu œcieków do zbiornika przepompowni zapewnia
zamontowany zawór zwrotny kulowy DN 50 (3.5)
Zasuwa klinowa (2.3) w czasie pracy przepompowni powinna znajdowaæ siê w pozycji otwartej, zamkniêcie
jej stosuje siê tylko na czas przegl¹du zaworu zwrotnego kulowego
Zamkniêcie zasuwy spowoduje odciêcie wstecznego przep³ywu œcieków oraz reakcji ciœnienia medium w
ruroci¹gu t³ocznym spowodowanym prac¹ innych przepompowni w³¹czonych w jedn¹ sieæ.
W przepompowniach przydomowych stosowane s¹ pompy zatapialne zasilane jedno lub trójfazowym
napiêciem. Sterowanie prac¹ pompy odbywa siê poprzez zamontowany w zespole sterowniczo-alarmowym
(4) regulator p³ywakowy (4.2) zamocowany do ³añcucha na odpowiedniej wysokoœci od dna.
Ustawione fabrycznie ramiê swobodne regulatora umo¿liwia utrzymywanie poziomów œcieków w zbiorniku
na ustalonych poziomach tak aby wy³¹czenie pompy nast¹pi³o przed ods³oniêciem króæca wlotowego
pompy zapobiegaj¹c jej suchobiegowi, co jest niewskazane dla ¿ywotnoœci elementów pompy. W³¹czenie
pompy powinno nast¹piæ po przekroczeniu przez œcieki oko³o 0,5 m ponad poziom maksymalny.
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Drugi regulator p³ywakowy w zespole steruj¹co-alarmowym pe³ni funkcjê w³¹czenia alarmu dŸwiêkowego
w przypadku przekroczenia przez œcieki ustalonego poziomu z powodu awarii pompy lub zbyt du¿ego
nap³ywu œcieków do zbiornika któremu pompa nie jest w stanie podo³aæ.
Ustawione fabrycznie ramiê swobodne regulatora umo¿liwia utrzymywanie poziomów œcieków w zbiorniku
na ustalonych poziomach tak aby wy³¹czenie pompy nast¹pi³o przed ods³oniêciem króæca wlotowego
pompy zapobiegaj¹c jej suchobiegowi, co jest niewskazane dla ¿ywotnoœci elementów pompy. W³¹czenie
pompy powinno nast¹piæ po przekroczeniu przez œcieki oko³o 0,5 m ponad poziom maksymalny.
Drugi regulator p³ywakowy w zespole steruj¹co-alarmowym pe³ni funkcjê w³¹czenia alarmu dŸwiêkowego
w przypadku przekroczenia przez œcieki ustalonego poziomu z powodu awarii pompy lub zbyt du¿ego
nap³ywu œcieków do zbiornika któremu pompa nie jest w stanie podo³aæ.
Regulatory poziomu cieczy przymocowane s¹ do ³añcucha ogniwowego zawieszonego na specjalnym
zaczepie (4.1), aby unikn¹æ “falowania” i zawieszenia siê regulatora w wyniku nap³ywu œcieków na koñcu
³añcucha przymocowany jest obci¹¿nik ¿eliwny (4.4) zapewniaj¹cy stabilnoœæ pozycji zespo³u.
Zespó³ regulatorów p³ywakowych przytwierdzony jest bezpoœrednio pod pokryw¹ zbiornika zapewniaj¹c
³atwy dostêp do niego oraz szybkie wyjêcie ze zbiornika.
W przypadku zastosowania pompy zatapialnej ze zintegrowanym p³ywakowym regulatorem cieczy którego
funkcj¹ jest w³¹czenie I wy³¹czenie pompy w zale¿noœci od poziomu œcieków w zbiorniku, drugi regulator
alarmowy mocowany jest do ³añcucha z obci¹¿nikiem.
D³ugoœæ przewodów elektrycznych wynosi: dla pompy zatapialnej 10 m, dla regulatorów p³ywakowych 5 m.
Skrzynka sterownicza (5) proponowana jest w dwóch opcjach
a) zabudowa wolnostoj¹ca - usytuowanie skrzynki blisko przepompowni
b) zabudowa naœcienna - usytuowanie skrzynki na zewnêtrznej œcianie budynku
Oba rozwi¹zania zabudowy zapewniaj¹ odizolowanie elementów elektrycznych od wp³ywu czynników
atmosferycznych (IP 54)
Skrzynka sterownicza realizuje oprócz regulacji stanów poziomu cieczy w zbiorniku i w³¹czenia sygnalizacji
alarmowej tak¿e zabezpieczenie przeci¹¿eniowe, przeciwzwarciowe oraz ró¿nicowo-pr¹dowe.
Parametry pomp, charakterystyki pracy, opis budowy, schematy elektryczne opisane s¹ w odrêbnych
instrukcjach obs³ugi dotycz¹cych tych urz¹dzeñ
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Rys. 1 Przepompownia przydomowa typu
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4.4
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Specyfikacja zespo³ów i elementów wchodz¹cych w sk³ad przepompowni przydomowej
1.
1.1.
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1.3.
1.4.
2.
2.1.
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Zbiornik przepompowni (PVC-U)
Przejœcie szczelne na rurê DN 160
Króciec elektryczny
Pokrywa odci¹¿aj¹ca-betonowa
Elementy z³¹czne
Zespó³ hydrauliczny stacjonarny
Rama
Wspornik zaczepu
Zawór odcinaj¹cy G2
Króciec t³oczny
Przejœcie szczelne kr. t³ocznego
Z³¹czka przejœciowa z gwintem wew. 63-2“

3.
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3.2.
3.3.
3.4.
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3.7.
4.
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4.4.
5.

Pion hydrauliczny pompowy G2
Pompa zatapialna
Króciec G2
Z³¹czka 2 M2
£¹cznik rurowy
Zawór zwrotny kulowy ZZ 50
Zaczep
Uchwyt
Zespó³ regulacyjno-alarmowy
Wspornik reg. p³ywakowych
Regulator p³ywakowy “MAC-3”
£añcuch ogniwowy z szaklami
Obci¹¿nik ¿eliwny
Skrzynka sterownicza (IP 54)
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Rys. 2 Przepompownia
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Specyfikacja zespo³ów i elementów wchodz¹cych w sk³ad przepompowni przydomowej
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Zbiornik przepompowni (laminat)
Kielich z uszczelk¹ na rurê DN 160
Króciec elektryczny
Pokrywa ¿eliwna 600x600
Elementy z³¹czne
Uchwyt zbiornika
£apy mocuj¹ce ¿eliwne
Zespó³ hydrauliczny stacjonarny
Rama
Wspornik zaczepu
Zawór odcinaj¹cy G2
Króciec t³oczny
Nakrêtka dociskowa z uszczelk¹
Z³¹czka przejœciowa z gwintem wew. 63-2“

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Pion hydrauliczny pompowy G2
Pompa zatapialna
Króciec G2
Z³¹czka 2 M2
£¹cznik rurowy
Zawór zwrotny kulowy ZZ 50
Zaczep
Uchwyt
Zespó³ regulacyjno-alarmowy
Wspornik reg. p³ywakowych
Regulator p³ywakowy “MAC-3”
£añcuch ogniwowy z szaklami
Obci¹¿nik ¿eliwny
Skrzynka sterownicza (IP 54)
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1.4
2.4
2.6

3.7
3.6

900

1.3

5

1.1

2.5
2.1
2.3
2.2
3.5

4.2
4.3
3.3
3.2

DN 63

3.4

DN 160

2590 (2600)

1200

4.1
1.5

3
1
3.1

4.4

UWAGA
Wwymiary w nawiasach dotycz¹
przepompowni WS 800

f
f

600 (800)
900 (1165)

Rys. 3 Przepompownia
przydomowa typu
WS 600 lub WS 800
z pokryw¹ betonow¹

Specyfikacja zespo³ów i elementów wchodz¹cych w sk³ad przepompowni przydomowej
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Zbiornik przepompowni (beton)
Przejœcie szczelne na rurê DN 160
Króciec elektryczny
Pokrywa ¿elbetowa z w³azem ¿eliwnym
Elementy z³¹czne
Uchwyt zbiornika
Zespó³ hydrauliczny stacjonarny
Rama
Wspornik zaczepu
Zawór odcinaj¹cy G2
Króciec t³oczny
Nakrêtka dociskowa z uszczelk¹
Z³¹czka przejœciowa z gwintem wew. 63-2“

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Pion hydrauliczny pompowy G2
Pompa zatapialna
Króciec G2
Z³¹czka 2 M2
£¹cznik rurowy
Zawór zwrotny kulowy ZZ 50
Zaczep
Uchwyt
Zespó³ regulacyjno-alarmowy
Wspornik reg. p³ywakowych
Regulator p³ywakowy “MAC-3”
£añcuch ogniwowy z szaklami
Obci¹¿nik ¿eliwny
Skrzynka sterownicza (IP 54)
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4.0. Prace przy posadowianiu zbiornika przepompowni
4.1. Przyk³adowe posadowienie zbiornika w gruntach lekkich
Przystêpuj¹c do monta¿u zbiornika w uprzednio przygotowanym wykopie nale¿y sprawdzic rzêdne dna zbiornika
oraz osi króæców dolotowego oraz t³ocznego.
Zbiornik nale¿y posadowiæ w przygotowanym, odwodnionym wykopie bezpoœrednio na gruncie rodzimym
z wykonan¹ podsypk¹ piaskow¹ wyrównuj¹c¹ dno wykopu lub na przygotowanym pod³o¿u betonowym w
zale¿noœci od typu zbiornika i warunków gruntowo-wodnych
Monta¿ zbiornika powinien byæ przeprowadzony zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i obioru robót
budowlano monta¿owych.

Uwaga !

Sposób posadowienia zbiornika przepompowni wymaga w ka¿dym
przypadku rozwi¹zania indywidualnego, w zale¿noœci od miejscowych
warunków gruntowo - wodnych.

Na rysunku 4 przedstawiono przyk³adowe posadowienie zbiornika w przypadku gruntów lekkich klasy
od I - III. Zbiornik nale¿y ustawiæ na gruncie rodzimym z wyrównuj¹c¹ podsypk¹ piaskow¹ o gruboœci 15
cm. Przepompowniê nale¿y tak posadowiæ aby górna czêœæ zbiornika wraz z pokryw¹ by³a wyniesiona 5
do 8 cm powy¿ej poziomu gruntu, co zabezpieczy j¹ przed przypadkowym najechaniem na ni¹ pojazdem.
Podczas prac zwi¹zanych z zasypaniem zbiornika sugeruje siê wykonanie prac maj¹cych na celu
stabilizacjê zbiornika tj. równomiernie obsypanie mieszanin¹ piaskowo-cementow¹ w odleg³oœci 30 cm
wokó³ p³szcza zbiornika, z ubijaniem warstw co 30 cm.
W dalszej kolejnoœci nale¿y na odpowiedniej wysokoœci przy³¹czyæ do zbiornika ruroci¹g dop³ywowy
zapewniaj¹c szczelnoœæ i elastycznoœæ po³¹czenia.

Uwaga !

Podczas osadzania ruroci¹gu nap³ywowego do króæca dolotowego nale¿y
u¿ywaæ smaru poœlizgowego u³atwiaj¹cego osadzenie rury i nie powoduj¹cego
zniszczenie gumowych uszczelnieñ. Poprawnie wykonane prace zapewni¹
szczelnoœæ po³¹czenia

Ruroci¹g nale¿y u³o¿yæ na dobrze zagêszczonym gruncie, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm.
Wykonanie sztywnego po³¹czenia na pod³o¿u luŸnym, nieustabilizowanym mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie
niekorzystnych naprê¿eñ, co mo¿e byæ przyczyn¹ za³amania ruroci¹gu.
Proces zasypywania nale¿y kontynuowaæ do poziomu króæca t³ocznego. Po przy³¹czeniu ruroci¹gu
t³ocznego u³o¿onego na podsypce piaskowej podobnie jak ruroci¹g dolotowy nale¿y kontynuowaæ prace
zwi¹zane z zasypywaniem zbiornika. Do przepompowni zaleca siê przy³¹czaæ ruroci¹g dolotowy i t³oczny
wykonany z rury PVC lub PE odpowiednich znormalizowanych wielkoœci.
W dalszej kolejnoœci nale¿y zasypywaæ zbiornik a¿ do poziomu posadowienia p³yty odci¹¿aj¹cej, pod któr¹
nale¿y wykonaæ podmurówkê tak aby uzyskaæ przestrzeñ woln¹ miedzy zbiornikiem a p³yt¹ o wartoœci
oko³o 5 cm. Nale¿y pamiêtaj¹c aby wszystkie przewody elektryczne wychodz¹ce ze zbiornika by³y
prowadzone w rurze os³onowej przy³¹czonej do króæca elektrycznego zbiornika z jednej strony i skrzynki
sterowniczej z drugiej strony.

Aby zapewniæ prawid³owe i bezpieczne prowadzenie przewodów
elektrycznych miêdzy wyjœciem z przepompowni a skrzynk¹ sterownicz¹
nale¿y je prowadziæ w rurze os³onowej.
Ruroci¹g dolotowy, t³oczny oraz rura os³onowa na przewody elektryczne
inwestor zakupuje we w³asnym zakresie, poniewa¿ wymienione elementy nie
stanowi¹ przedmiotu dostawy przez producenta.
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50

Nawierzchnia wokó³
przepompowni

Podmurówka pod
p³ytê odci¹¿aj¹c¹

Dylatacja miêdzy
zbiornikiem a p³yt¹
odci¹¿ajac¹

Piasek stabilizowany
cementem, ubijany
warstwami co 30 cm

Ruroci¹g t³oczny u³o¿yæ na
dobrze zagêszczonym pod³o¿u podsypka piaskowa grub. 15 cm

Ruroci¹g doprowadzaj¹cy u³o¿yæ
na dobrze zagêszczonym pod³o¿u
- podsypka piaskowa - 15 cm.

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Wyrównuj¹ca podsypka piaskowa
pod dno zbiornika

Rys. 4 Przyk³adowe posadowienie przepompowni typu PVS 600
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4.2. Przyk³adowe posadowienie zbiornika w trudnych
warunkach hydro-geologicznych
Na rysunku 5 przedstawiono przyk³adowe posadowienie zbiornika betonowego w przypadku z³ych
warunków gruntowo-wodnych. Zbiornik przepompowni przykryty jest pokryw¹ betonow¹ z w³azem ¿eliwnym
klasy A. Przepompownia przystosowana jest do umiejscowienia w ci¹gach pieszych.
Przystêpuj¹c do posadowienia zbiornika nale¿y na rodzimym gruncie wykonaæ pod³o¿e z betonu chudego,
gruboœci oko³o 10 cm, a nastêpnie wylaæ p³ytê fundamentow¹ ¿elbetow¹ gruboœci 15 cm, stosuj¹c beton
klasy B-15. Na p³ycie ustawiæ zbiornik poziomuj¹c go. Dalsze prace zwi¹zane z obsypaniem zbiornika,
przy³¹czenie ruroci¹gu dolotowego i t³ocznego nale¿y prowadziæ wed³ug wczeœniejszego opisu dotycz¹cego
posadowienia przepompowni w gruntach lekkich, przy zastosowaniu obsypki piaskowo-¿wirowej wokó³
zbiornika.

Grunt rodzimy

Nawierzchnia wokó³
przepompowni

Obsypka piaskowo-¿wirowa
ubijana co 30 cm

Ruroci¹g t³oczny u³o¿yæ na
dobrze zagêszczonym pod³o¿u podsypka piaskowa grub. 15 cm

Ruroci¹g doprowadzaj¹cy u³o¿yæ
na dobrze zagêszczonym pod³o¿u
- podsypka piaskowa - 15 cm.

Chudy beton kl. B-10

P³yta fundamentowa ¿elbetowa
z betonu kl. B-15, stal A-III

Rys. 5 Przyk³adowe posadowienie przepompowni typu WS 800
z pokryw¹ przystosowan¹ do umiejscowienia w ci¹gach pieszych
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4.3. Posadowienie skrzynki sterowniczej
Skrzynka sterownicza (5) posiada stopieñ ochrony IP-54, i jest przystosowana do monta¿u w terenie
otwartym zapewniaj¹c odizolowanie urz¹dzeñ elektrycznych od wp³ywu warunków atmosferycznych.
W zale¿noœci od wersji skrzynki sterowniczej (rys.6) nale¿y wykonaæ stabilne zamocowanie jej w gruncie
lub zawiesiæ na zewnêtrznej œcianie budynku.
Przewody elektryczne prowadzone w rurze os³onowej nale¿y pod³¹czyæ ze skrzynk¹ sterownicz¹.
Pod³¹czenia elektryczne nale¿y wykonywaæ zgodnie z za³¹czonymi schematami elektrycznymi.
W przypadku koniecznoœci umieszczenia skrzynki sterowniczej wiêkszej odleg³oœci od przepompowni ni¿
pozwalaj¹ na to d³ugoœci przewodów elektrycznych regulatorów p³ywakowych (d³. 5 m) w celu przed³u¿enia
przewodów elektrycznych nale¿y zastosowaæ skrzynkê z³¹czow¹ (6) która zapewni bezpieczne i
prawid³owe po³¹czenie przewodów zabezpieczone przed osobami postronnymi oraz wp³ywem warunków
atmosferycznych. Obudowa skrzynki z³¹czowej jest taka sama jak skrzynki sterowniczej, natomiast w jej
wnêtrzu umieszczone s¹ zaciski umo¿liwiaj¹ce po³¹czenie przewodów elektrycznych.
Skrzynka z³¹czowa
miêdzy przepompowni¹
a skrzynk¹ sterownicz¹

Wersja wolnostoj¹ca
zewnêtrznej zabudowy
skrzynki sterowniczej

5

1.2

Wersja naœcienna
zewnêtrznej zabudowy
skrzynki sterowniczej

6

5

1.2

Rys.6 Usytuowanie skrzynek sterowniczych

Wszelkie prace zwi¹zane z instalowaniem skrzynki sterowniczej mog¹
byæ wykonywane jedynie przez osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia SEP do
1kV, po zapoznaniu siê z informacjami zawartymi w instrukcji obs³ugi
skrzynki sterowniczej.

5.0. Pierwsze uruchomienie przepompowni i regulacje zespo³ów
Po umieszczeniu zbiornika w wykopie, jego zasypaniu i wykonaniu przy³¹czy hydraulicznych oraz
pod³¹czeñ elektrycznych nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania wszystkich zespo³ów przepompowni tzw. pierwsze uruchomienie.
W tym celu nale¿y: zbiornik przepompowni nape³niæ czysta wod¹, przy³¹czyæ pion hydrauliczny pompowy
do zespo³u hydraulicznego stacjonarnego oraz zawiesiæ zespó³ regulacyjno-alarmowy na wsporniku.
Za³¹czyæ napiêcie w skrzynce sterowniczej.
Nale¿y unikaæ uruchomiania pomp "na sucho" co mo¿e spowodowaæ uszkodzenie uszczelnienia
mechanicznego.
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Podczas pierwszego uruchomienia nale¿y zwróciæ uwagê na:
- poprawnoœæ przy³¹czenia pionu hydraulicznego pompowego do zespo³u hydraulicznego stacjonarnego
(czy pompa nie opiera siê o dno zbiornika)
- szczelnoœæ po³¹czeñ - ewentualne przecieki
- w³¹czenie i wy³¹czenie pompy nastêpuje przy odpowiednim poziome cieczy
- w³¹czenie sygnalizacji alarmowej nastêpuje przed dolnym poziomem wlotu do przepompowni
- poprawnoœæ dzia³ania pompy - równomierna praca, wypompowywanie wody ze zbiornika
- mo¿liwoœæ odciêcia zaworem ruroci¹gu t³ocznego
Ponadto sprawdziæ czy obci¹¿nik ¿eliwny stabilizuj¹cy zespó³ p³ywakowy jest zawieszony nad dnem
zbiornika, w przypadku jego oparcia o dno nale¿y przepi¹æ ³añcuch na szakli o kilka oczek.
Standardowe ustawienie regulatora p³ywakowego pompowego powinno realizowaæ wy³¹czenie pompy przy
poziomie cieczy w zbiorniku odpowiadaj¹cemu wysokoœci po³owy korpusu pompy zatapialnej, a w³¹czenie
po przekroczeniu poziomu cieczy odpowiadaj¹cemu oko³o 0,5 m ponad poziom minimalny. (Rys. 7)
Swobodne ramiê p³ywakowego regulatora alarmowego ustalone jest na d³ugoœæ oko³o 200 mm poni¿ej
dolnej krawêdzi rury wlotowej. W³¹czenie sygnalizatora alarmowego powinno nast¹piæ po osi¹gniêciu przez
œcieki w zbiorniku poziomu dolnej krawêdzi rury wlotowej.
W przypadku zaobserwowania pracy pompy i sygnalizacji przy radykalnie innych poziomach cieczy w
zbiorniku nale¿y zespó³ p³ywakowy wyregulowaæ w powy¿szy sposób, luzuj¹c opaski mocuj¹ce przewody
regulatorów do ³añcucha.

Wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem regulacji poszczególnych
zespo³ów winny byæ wykonywane jedynie przez osobê przeszkolon¹
w tym zakresie i odpowiedzialn¹ za eksploatacjê oraz konserwacjê
przepompowni

Po wykonaniu regulacji ponownie nale¿y przeprowadziæ uruchomienie w celu sprawdzenia poprawnoœci
za³o¿onych i wykonanych regulacji.

1.1
4.2b
200

Poziom alarm.

Poziom max.

4.2a

OPIS
1.1. - przejœcie szczelne
4.2a - reg. p³ywakowy pompowy
4.2b - reg. p³ywakowy alarmowy
4.4. - obci¹¿nik ¿eliwny
Poziom min. - wy³¹czenie pompy
Poziom max. - w³¹czenie pompy
Poziom alarm. - w³¹czenie sygnalizacji
alarmowej

4.4
50

Poziom min.

Rys. 7 Fabryczne ustawienie zespo³u sterowniczo-alarmowego w zbiorniku

MEPROZET

Sp. z o.o. w Brzegu

- 15 -

INSTRUKCJA nr IU/PP-4/1-2011

6.0. Niedomagania eksploatacyjne przepompowni
Lp.

Objawy

Mo¿liwe przyczyny Sposoby usuwania niedomagañ
Uszkodzony zbiornik
lub przejœcie szczelne

Oczyœciæ zbiornik ze œcieków, odwodniæ
grunt wokó³ zbiornika, wezwaæ serwis.

Pompa nie t³oczy cieczy
do ruroci¹gu t³ocznego
mimo pracuj¹cego
silnika

Przytkany otwór wlotowy
do pompy, nie dro¿noœæ
odcinka t³ocznego, gêsta
ciecz - osady

Wyci¹gn¹æ pion hydrauliczny pompowy ze
zbiornika i oczyœciæ, prawid³owo posadowiæ
na wsporniku zaczepu, dolaæ wody i
ujednorodniæ pompowan¹ ciecz.

Przecieki w okolicach
zaczepu i wspornika
zaczepu.

Uszkodzona uszczelka
zaczepu lub jej brak.

Wymieniæ uszczelkê FG-3405

Cofanie siê
pompowanych œcieków
do zbiornika po
wy³¹czeniu pompy

Zawieszona kula w
zaworze zwrotnym
kulowym ZZ-50

Wyj¹æ pion hydrauliczny pompowy,
sprawdziæ stan kuli i wk³adki w zaworze
zwrotnym, przeczyœciæ wnêtrze zaworu,
elementy uszkodzone wymieniæ na nowe

5

Nieprawid³owe stany
poziomu cieczy w
zbiorniku

le ustawione regulatory
p³ywakowe poziomu
cieczy

Wykonaæ regulacjê ustawieñ regulatorów
w zespole

6

Poziom œcieków
przekracza stan
alarmowy mimo
prawid³owego
ustawienia zespo³u
regulatorów
p³ywakowych

Nieprawid³owe
pod³¹czenie elektryczne
pompy (lewe obroty)
Zbyt du¿y nap³yw cieczy
do zbiornika, Ÿle dobrana
pompa do istniej¹cego
nap³ywu cieczy

1

2

3

4

7

Zamulenie zbiornika
przepompowni

Pompa nie pracuje mimo Zablokowany wirnik
odpowiedniego poziomu pompy, zwarcie
cieczy do jej w³¹czenia - elektryczne w instalacji
“wybija zabezpieczenia
elektryczne”

Sprawdziæ poprawnoœæ po³¹czeñ
elektrycznych w skrzynce sterowniczej.
Ewentualna wymiana pompy.

Ewentualna zamiana pompy
Dokonaæ oglêdzin pompy po jej
wyci¹gniêciu ze zbiornika, sprawdziæ
instalacjê elektryczn¹.

Wszelkie prace zwi¹zane z napraw¹ i regulacj¹ zespo³ów nale¿y
wykonywaæ po wy³¹czeniu napiêcia przez osobê osobê posiadaj¹c¹
uprawnienia SEP do 1kV, po zapoznaniu siê z informacjami zawartymi
w instrukcji obs³ugi skrzynki sterowniczej.

W celu zapewnienia prawid³owej pracy przepompowni wszelkie naprawy
oraz konserwacje powinny byc wykonywane przez osobê posiadaj¹c¹
odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie lub zlecone serwisowi fabrycznemu
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7.0. Transport i sk³adowanie
Podczas za³adunku i roz³adunku zespo³ów i podzespo³ów przepompowni
u¿ywaæ sprawny technicznie i atestowany sprzêt typu (dŸwig, suwnica,
zawiesia linowe, haki, szakle itp.
Zespo³y i podzespo³y przepompowni nale¿y na czas transportu
zabezpieczyæ przed przesuwaniem siê na platformie transportowej,
np. pasami, klinami drewnianymi, przek³adkami itp.

Przepompownia dostarczana jest odbiorcy w postaci nastêpuj¹cych podzespo³ów:
1. Zbiornik z zamontowanym zespo³em hydraulicznym stacjonarnym przygotowany do transportu w pozycji
le¿¹cej z przymocowanymi belkami drewnianymi zabezpieczaj¹cymi zbiornik przed niekontrolowanym
przesuwaniem siê w czasie transportu. które mog³oby doprowadziæ do powstania uszkodzeñ
mechanicznych.
2. Pion hydrauliczny pompowy oraz zespó³ p³ywakowy alarmowy przymocowane do palety taœmami
mocuj¹cymi
3. Skrzynka sterownicza opakowana w tekturê falist¹ lub foliê pneumopak, zabezpieczona
na krawêdziach obitkami drewnianymi, spiêt¹ taœm¹ teflonow¹. W czasie transportu powinna byæ
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas sk³adowania przepompowni do czasu jej monta¿u na terenie budowy, poszczególne zespo³y
i elementy wyposa¿enia powinny byæ zabezpieczone w miejscu niedostêpnym dla osób postronnych.
Elementy zbiornika z uwagi na ciê¿ar nale¿y pozostawiæ w miejscu i pozycji wykluczaj¹cej samoistne
przemieszczenie. Elementy wyposa¿enia przepompowni nale¿y zabezpieczyæ przed dzia³aniem czynników
atmosferycznych, chodzi tu przede wszystkim o urz¹dzenia elektryczne jak pompa, zespó³ p³ywakowy
alarmowy, skrzynka sterownicza.
Pozosta³e elementy zespo³u hydraulicznego nale¿y umieœciæ w jednym miejscu w sposób zabezpieczaj¹cy
przed uszkodzeniem elementów z³¹cznych - gwintowanych.
Elementy i zespo³y zapakowane i zabezpieczone fabrycznie nale¿y pozostawiæ w takim stanie do czasu
rozpoczêcia monta¿u.
W przypadku sk³adowania kilku kompletów przepompowni nale¿y zadbaæ aby elementy kompletów nie
zosta³y wymieszane poniewa¿ niektóre z nich na przyk³ad pompy, skrzynki sterownicze s¹ wykonane do
konkretnej przepompowni.

