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Zawory zwrotne do przepompowni Êcieków
zawierajàcych fekalia
Cz´Êç I. Interpretacja norm i opis pierwszej instalacji badawczej dla
zaworów zwrotnych kolanowych
Miros∏aw Szuster

Wst´p
Przedmiotem artyku∏u jest opis insta-
lacji do badania zaworów, spe∏niajàcej
wymagania obowiàzujàcych norm.

Ze wzgl´du na obszernoÊç i z∏o˝o-
noÊç zagadnienia autor artyku∏u sku-
pi∏ si´ tylko na tej cz´Êci instalacji ba-
dawczej, która dotyczy Êcieków za-
wierajàcych fekalia, i która to sprawia
najwi´ksze trudnoÊci zwiàzane z inter-
pretacjà normy PN-EN 12050-4 oraz
normy PN-EN 12050-1 [ 1 ].

TrudnoÊci wynikajà te˝ z braku
w kraju uznanego laboratorium, zdol-
nego do wykonania wst´pnych badaƒ
typu wyrobów obj´tych systemem oce-
ny zgodnoÊci 3 oraz zakresem wy˝ej
wymienionych norm. Ocena zgodno-
Êci zaworów zwrotnych, obj´tych za-
kresem normy PN-EN 12050-4, po-
winna byç przeprowadzona zgodnie
z rozdzia∏em 9, po wykonaniu badaƒ
wszystkich w∏aÊciwoÊci okreÊlonych
w tablicy Z.1 za∏àcznika Z wy˝ej wy-
mienionej normy. 

Interpretacja norm
PN-EN 12050-4 oraz
PN-EN 12050-1
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” nale˝a∏o
dok∏adnie przeanalizowaç zakres
norm pokrewnych: PN-EN 1074-3 „Ar-
matura wodociàgowa Wymagania
u˝ytkowe i badania sprawdzajàce
Cz´Êç 3: Armatura zwrotna” oraz  PN-
-EN 12334 „Armatura przemys∏owa
Armatura zwrotna ˝eliwna”.

Analiza ta pokaza∏a jednoznacznie,
˝e z zakresu tych norm wy∏àczone sà
zawory zwrotne przeznaczone do za-
pobiegania przep∏ywowi wstecznemu
zanieczyszczeƒ i stosowane w zakre-
sie ochrony Êrodowiska, które to obj´-

te sà innymi normami. A wi´c zawory
zwrotne przeznaczone do stosowania
w nadziemnych lub podziemnych sys-
temach wodociàgowych, przesy∏ajà-
cych wod´ przeznaczonà do spo˝ycia
przez ludzi, oraz zawory zwrotne ˝e-
liwne, stosowane g∏ównie w przemy-
Êle i ogólnego przeznaczenia, mogà
byç przeznaczone do innych zastoso-
waƒ, pod warunkiem, ˝e spe∏nione sà
wymagania odpowiednich norm do-
tyczàcych ich funkcjonowania. 

Skoro wi´c dla zaworów zwrotnych
stosowanych do Êcieków zawierajà-
cych fekalia stosuje si´ zdecydowanie
odmienne i doÊç skomplikowane pro-
cedury oceny zgodnoÊci wyrobu,
w tym badaƒ typu, przez upowa˝nio-
ne laboratorium notyfikowane w za-
kresie tych norm, to instalacja badaw-
cza musi byç do tego celu specjalnie
zaprojektowana.

Poprawne zaprojektowanie takiej
instalacji utrudnia∏y b∏´dy w t∏uma-

czeniu norm. Okaza∏o si´, ˝e treÊç za-
∏àcznika  Z do normy PN-EN 12050-4
oraz 1, 2, 3 nie jest w pe∏ni zgodna
z treÊcià EN 12050-4 [2]. 
Oficjalne wersje poprawionej treÊci
za∏àcznika Z do wy˝ej wymienionych
norm, majàcych status norm krajo-
wych, powinny ukazaç si´ za kilka ty-
godni. Dotyczy to przede wszystkim
okreÊlenia procedury oceny zgodnoÊci
wyrobów Z.2., a zw∏aszcza pkt Z.2.1
„Potwierdzenie zgodnoÊci”, gdzie
treÊç normy PN-EN 12050-4 w obec-
nym brzmieniu: 
„UWAGA:  Za∏àcznik III.2(ii) do dyrek-
tywy nr (89/106) Wyroby Budowlane
stanowi, ˝e druga mo˝liwoÊç deklaro-
wania zgodnoÊci wyrobu przez pro-
ducenta (tzn. potwierdzenia zgodno-
Êci wg systemu 3) powinna byç opar-
ta na:
a) wst´pnym badaniu typu przepro-

wadzonym przez laboratorium
akredytowane,

Tablica 1 - Rozdzia∏y w niniejszej normie odnoszàce si´ do w∏aÊciwoÊci okreÊlonych w mandacie (Polska Norma
- obecne jej brzmienie)

Tablica 2 - Rozdzia∏y w niniejszej normie odnoszàce si´ do w∏aÊciwoÊci okreÊlonych w mandacie (prawid∏owe
t∏umaczenie treÊci normy europejskiej)
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b) zak∏adowej kontroli pro-
dukcji.
We wst´pnych badaniach

typu wyrobów zaliczonych do
systemu 3, zadaniem upowa˝-
nionego laboratorium jest ob-
j´cie badaniami wszystkich
w∏aÊciwoÊci okreÊlonych w ta-
blicy Z.1. Ocena zgodnoÊci
przepompowni Êcieków, ob-
j´ta zakresem niniejszej normy,
powinna byç przeprowadzona
zgodnie z rozdzia∏em 9”,

zastàpiono treÊcià o brzmie-
niu:
„UWAGA: Za∏àcznik III.2(ii) do
dyrektywy Wyroby budowla-
ne (89/106) stanowi, ˝e de-
klarowanie zgodnoÊci wyro-
bu przez producenta wg
mo˝liwoÊci drugiej (tzn. sys-
temu oceny zgodnoÊci 3) po-
winno byç dokonane na pod-
stawie:
a) wst´pnego badania typu

przeprowadzonego przez
uznane  laboratorium, 

b) zak∏adowej kontroli pro-
dukcji.
We wst´pnych badaniach

typu wyrobów obj´tych sys-
tem 3, zadaniem uznanego
laboratorium jest wykonanie
badaƒ wszystkich w∏aÊciwoÊci
okreÊlonych w tablicy Z.1.
Ocena zgodnoÊci zaworów
zwrotnych, obj´tych zakre-
sem niniejszej normy, powin-
na byç przeprowadzona
zgodnie z rozdzia∏em 9.”  
Uwaga: uznanym laborato-
rium, zgodnie z przepisami
Unii Europejskiej wdro˝ony-
mi do przepisów krajowych,
w systemie 3 oceny zgodno-
Êci, jest laboratorium noty-
fikowane w zakresie danej
normy.

Istotne rozbie˝noÊci w obu
t∏umaczeniach zaznaczono
czcionkà pogrubionà.

Ponadto, okaza∏o si´ rów-
nie˝, ˝e w treÊci Tablicy Z.1 za-
∏àcznika Z normy PN-EN
12050-4 istniejà powa˝ne
b∏´dy t∏umaczenia oraz pomi-
ni´to jednà z badanych w∏a-
ÊciwoÊci „WodoszczelnoÊç”
zgodnie z rozdzia∏em 4
i zgodnie z 8.2.4, 8.2.5 tej
normy.

W tablicy 1 przedstawiono treÊç tabli-
cy Z.1 za∏àcznika Z Polskiej Normy
(PN-EN 12050-4) [1] w obecnym
brzmieniu, a w tablicy 2 treÊç wg nor-
my europejskiej (EN 12050-4) [ 2 ], po
jej prawid∏owym przet∏umaczeniu.  

Laboratorium
Znalezienie laboratorium, odpowied-
niego dla wykonania wst´pnego ba-
dania typu, notyfikowanego w zakre-
sie norm EN 12050 1, 2, 3 i 4 , jest za-
daniem nie∏atwym.

Okaza∏o si´, ˝e takiego laborato-
rium nie ma w Polsce i ˝adne z labora-
toriów krajowych nie chce si´ notyfi-
kowaç w tym zakresie.

Jedynym zatem wyjÊciem i ratun-
kiem dla krajowych producentów sà
badania w laboratoriach zagranicz-
nych.

Du˝ym zaskoczeniem dla autora ni-
niejszego artyku∏u by∏ fakt, ˝e a˝ czte-
ry takie laboratoria znajdujà si´ na te-
renie Republiki Czeskiej, w kraju kilka-
krotnie mniejszym obszarowo i ludno-
Êciowo od Polski.

Pewnà barierà i przeszkodà przy
wspó∏pracy z zagranicznym laborato-
rium notyfikowanym, jest t∏umaczenie
wszystkich dokumentów zwiàzanych
z procedurà oceny zgodnoÊci wyro-
bów.

J´zykiem do porozumiewania si´
miedzy stronami mo˝e byç j´zyk an-
gielski, który jest powszechnie znany
w Europie. Mo˝e to póêniej u∏atwiç
ewentualnie t∏umaczenia deklaracji
zgodnoÊci (Z.2.2 Deklaracja zgodnoÊci
- „Deklaracja powinna byç sporzàdzo-
na w j´zyku(-ach) paƒstw stosujàcych
wyrób.” - PN-EN 12050-1, 2, 3, 4)
oraz instrukcji obs∏ugi wyrobu na inne
j´zyki dla potrzeb jego dystrybucji
w innych krajach cz∏onkowskich jak
i poza obszarem jednolitego rynku
unijnego. 

Instalacja badawcza
w EkoWodrol
Instalacja badawcza opisana poni˝ej
jest wynikiem wdro˝enia wieloletnich
doÊwiadczeƒ autora niniejszego arty-
ku∏u przy konstruowaniu i badaniu
zaworów zwrotnych kolanowych we-
d∏ug europejskich norm zharmonizo-
wanych PN-EN 12050- 1, 2, 3, 4, obo-
wiàzujàcych w Polsce od grudnia
2002 roku,.

Na zdj´ciach 1, 2, 3, 4 pokazano in-
stalacj´ badawczà zaworów zwrot-

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4
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nych kulowych kolanowych, po za-
koƒczeniu pierwszego etapu budowy.

Zdj´cie 1 przedstawia instalacj´ ba-
dawczà w uj´ciu perspektywicznym
z zabudowanymi na niej zaworami
zwrotnymi kolanowymi systemu SZU-
STER w po∏o˝eniu dolnym i górnym.

Zdj´cie 2 przedstawia fragment in-
stalacji badawczej z zaworem zwrot-
nym kolanowym (bez kuli), spe∏niajà-
cym jedynie funkcj´ kolana z pokrywà
rewizyjnà, za którym wbudowany jest
zespó∏ wrzutowy materia∏u testowe-
go.
Uwaga: Dla celów badaƒ zaworów
zwrotnych kolanowych materia∏ te-
stowy nie jest podawany przez pomp´
znajdujàcà si´ w studni (pod ˝ó∏tà
kratà podestowà) lecz poprzez zespó∏
wrzutowy znajdujàcy si´ na rurociàgu
t∏ocznym i usytuowany pomi´dzy
pompà a badanym zaworem zwrot-
nym.

Takie usytuowanie miejsca wrzutu
materia∏u testowego daje bardziej
wiarygodne wyniki w przypadku za-
stosowania zaworów zwrotnych kola-
nowych w przepompowniach Êcieków
z poÊrednià separacjà cz´Êci sta∏ych,
zwanych w Polsce „t∏oczniami Êcie-
ków”.

Przy takim sposobie wrzucania ma-
teria∏u testowego do rurociàgu t∏ocz-
nego instalacji badawczej materia∏ ten
nie ulega zbytniej deformacji i po-
strz´pieniu przez wirnik pompy, co
odzwierciedla rzeczywiste warunki
panujàce w t∏oczni Êcieków. 

Na zdj´ciu 2 widaç równie˝ zainsta-
lowany zespó∏ termometru z ciÊnie-
niomierzem a za nim zainstalowany
przep∏ywomierz wyskalowany w m3/h,
po∏àczony z miernikiem pr´dkoÊci
przep∏ywu wyskalowanym w m/s.

Po ustabilizowaniu pr´dkoÊci prze-
p∏ywu równej 0,7 m/s zostaje wrzuco-
ny, poprzez zespó∏ wrzutowy, mate-
ria∏ testowy, który po przejÊciu przez
badany zawór przep∏ywa odcinkiem
górnym rurociàgu t∏ocznego. Celem
obserwacji przep∏ywu materia∏u te-
stowego, odcinek górny rurociàgu
t∏ocznego wykonano z przeêroczystej
rury, co pokazano na zdj´ciu 3. Na-
st´pnie materia∏ testowy jest wy∏apy-
wany na kracie znajdujàcej si´
w zbiorniku ∏apacza  materia∏u testo-
wego, który wyposa˝ony w zdejmo-
walnà pokryw´ i posiada przeêroczy-
ste okienka wziernikowe, co pokaza-
no na zdj´ciu 4.

Instalacja badawcza przeznaczona
jest równie˝ do badania oporu prze-
p∏ywu wodà zgodnie z normà PN-EN
1267. Istnieje zatem mo˝liwoÊç wy-
znaczenia wspó∏czynnika oporu prze-
p∏ywu ζ w warunkach jakie wyst´pujà
w rzeczywistoÊci, gdy˝ instalacja
t∏oczna wykonana jest ze stali nie-
rdzewnej, a badane zawory ∏àczone
sà za pomocà luênych ko∏nierzy na
wywijakach, co jest powszechnie sto-
sowane w praktyce.

Podsumowania
Artyku∏ opisuje jedynie fragment in-
stalacji badawczej (jej pierwszy etap
budowy) zwiàzanej z badaniem zawo-
rów zwrotnych kulowych kolanowych
przeznaczonych do przepompowni
Êcieków zawierajàcych fekalia, a wy-
brane zagadnienia sygnalizujà jedynie
z∏o˝onoÊç problemów napotykanych
przez firmy stosujàce wy˝ej wymienio-
ne normy w praktyce gospodarczej.
Z tego mo˝na równie˝ wysnuç wnio-
sek, i˝ tylko niektóre firmy produkujà-
ce zawory zwrotne powinny si´ spe-
cjalizowaç w produkcji zaworów
zwrotnych przeznaczonych do prze-
pompowni Êcieków zawierajàcych fe-
kalia. Dotyczy to zw∏aszcza zaworów
zwrotnych kulowych, dla których,
w wi´kszoÊci, spe∏nienie w∏aÊciwoÊci
odnoszàcych si´ do skutecznoÊci okre-
Êlonych w rozdziale 5 normy PN-EN
12050-4, a zw∏aszcza pkt 5.3 bada-
nych zgodnie z pkt 8.2.3 oraz z pkt
8.4 i pkt 8.5 normy PN-EN 12050-1
jest nie do osiàgni´cia. Z tego powo-
du brak jest takich zaworów zwrot-
nych kulowych, które ze 100% sku-
tecznoÊcià przepuszcza∏yby materia∏
testowy (przygotowany z nowych tka-
nin sukien pod∏ogowych o wymiarach
0,4 m x 0,25 m = 0,1 m2 o suchej ma-
sie 40g +/- 5 g obci´tych na ca∏ym ob-
wodzie i przetrzymywanych w wodzie
przez 24 godziny) przep∏ywajàcy
przez zawór przy pr´dkoÊci przep∏ywu
w przewodzie odp∏ywowym równej
0,7 m/s. Aby materia∏ testowy nie owi-
nà∏ si´ podczas badaƒ wokó∏ kuli, za-
wór musi byç w pe∏ni otwarty lub pra-
wie w pe∏ni otwarty, a g∏ówny stru-
mieƒ przep∏ywu omija∏ b´dzie kul´
tylko z jej jednej strony (w po∏o˝eniu
pe∏nego otwarcia lub prawie pe∏nego
otwarcia zaworu). Jak na razie, na
rynku znajduje si´ tylko jeden taki ro-
dzaj zaworu zwrotnego kulowego
znany pod nazwà „zawór zwrotny ku-

lowy kolanowy systemu SZUSTER”
opisany szerzej w nr 2/2005 (117) cza-
sopisma POMPY POMPOWNIE.
Poza wspomnianym zaworem zwrot-
nym kulowym kolanowym powy˝sze
badania przechodzà pomyÊlnie jedy-
nie zawory zwrotne klapowe, zw∏asz-
cza z dyskiem gumowym, w prefero-
wanym po∏o˝eniu zabudowy na po-
ziomym lub ukoÊnym rurociàgu. Mo˝-
liwe jest to dzi´ki temu, ˝e g∏ówny
strumieƒ przep∏ywu przez zawór kla-
powy zasadniczo omija jà tylko z jed-
nej strony.

Podstawowym mankamentem za-
worów zwrotnych klapowych jest jed-
nak zawieszanie si´ cz´Êci sta∏ych
w∏óknistych (posiadajàcych zdolnoÊç
do tworzenia tak zwanych warkoczy)
w obr´bie zawiasowego zamocowa-
nia koƒca klapy w korpusie zaworu
oraz podatnoÊç samej klapy na awarie
mechaniczne, w tym urywanie si´ jej
i uszkadzanie si´ obrze˝a uszczelniajà-
cego gumowego dysku klapy. 
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W kolejnym artykule z tej serii za-
mieszczone zostanà zagadnienia
zwiàzane z badaniem zaworów zwro-
tnych kolanowych, a zw∏aszcza z ba-
daniem typu i ocenà zgodnoÊci.


