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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

NR 009/2004 
 
 

Producent: Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. 
 

Adres: 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15 
 

Wyrób: Pompy zatapialne typu DM, DP, IF, HD 
 

Opisane powyżej wyroby są zgodne z następującymi dyrektywami 
Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami, które 
dotyczą: 
 

1. maszyn nr 98/37/WE (zastosowana norma PN – EN 292 – 1,  
    PN – EN 292 – 2), 

2. kompatybilności elektromagnetycznej nr 89/336/EWG (zastosowana 
norma PN – EN 55 014 – 1, PN – EN 55 014 – 2), 

3. wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych 
granicach napięcia nr 73/23/EWG (zastosowana norma PN – EN 60 204 –
1, PN – EN 60 335 – 1). 

 
Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. oświadcza, że niniejsza deklaracja 

została wydana na jej wyłączną odpowiedzialność. 
 
 
 
 
 
 
 
Leszno, dnia 10.03.2004 r.     Zbigniew Skóra 
        Dyrektor Inżynierii Wodnej 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

NR 033/2004 
 
 

Producent: Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. 
 

Adres: 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15 
 
Wyrób: Przepompownie ścieków typu PS 
 

Opisane powyżej wyroby są zgodne z następującymi dyrektywami 
Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami, które 
dotyczą: 
 

1. maszyn nr 98/37/WE (zastosowana norma PN – EN 292 – 1,  
     PN – EN 292 – 2), 

2. kompatybilności elektromagnetycznej nr 89/336/EWG (zastosowana 
norma PN – EN 55 014 – 1, PN – EN 55 014 – 2), 

3. wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych 
granicach napięcia nr 73/23/EWG (zastosowana norma PN – EN 60 204 –
1, PN – EN 60 335 – 1, PN – EN 60 439 – 1, PN – EN 60 529). 

 
Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. oświadcza, że niniejsza deklaracja 

została wydana na jej wyłączną odpowiedzialność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leszno, dnia 05.05.2004 r.     Zbigniew Skóra 
        Dyrektor Inżynierii Wodnej 
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Szanowni Państwo! 
 
 

Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. dziękuje Państwu za zakup przepompowni ścieków 
typu PS. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania i jej eksploatacja sprawi dużo 
zadowolenia. 

Ze względu na ciągły rozwój produktu oraz udoskonalenia, LFP Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu a także zmian w Instrukcji bez pisemnego 
zawiadomienia. 

Niniejsza Instrukcja stanowi własność intelektualną LFP Sp. z o.o. i nie może być 
przedmiotem prezentacji publicznych, kopiowania częściowego lub całkowitego wszelkimi 
dostępnymi metodami, marketingu czy sprzedaży dla osób trzecich oraz przedsiębiorstw, bez 
pisemnej zgody LFP Sp. z o. o. pod rygorem naruszenia praw autorskich. 
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1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
1.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

W Instrukcji obsługi zawarto istotne informacje dotyczące bezpiecznego 
instalowania i użytkowania wyrobu. Przed podjęciem czynności związanych z 
zainstalowaniem, uruchomieniem i użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do przyszłego użytku w miejscu dostępnym 
przez obsługę. 
 

1.2 UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

Instrukcja obsługi zaopatrzona jest w uwagi i ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa. 
 

     Znak 
 
umieszczono obok zaleceń zawartych w instrukcji, których nieprzestrzeganie może 
wpływać na bezpieczeństwo. 
 

      Znak 
umieszczono obok zaleceń zawartych w instrukcji, które należy wziąć pod  uwagę ze 
względu na bezpieczną pracę urządzenia. 
 

 
1.3 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ i EKSPLOATACJĄ PRZEPOMPOWNI 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas obsługi i eksploatacji, należy więc stosować 
następujące środki ostrożności: 

− stosować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, 
− wykluczyć zagrożenie powodowane prądem elektrycznym, 
− wykonywać prace przy urządzeniu po wyłączeniu napięcia zasilania, 
− stosować przy wymianie i naprawie urządzenia wyłącznie oryginalne części zamienne. 

Nieprzestrzeganie tego zalecenia zwalnia Producenta z odpowiedzialności za jakiekolwiek 
skutki mogące powstać z zastosowania innych części, 

− przed rozpoczęciem pracy wywietrzyć zbiornik, 
− w czasie wietrzenia oraz prowadzenia robót przy otwartym włazie należy właściwie 

zabezpieczyć otwór przed przypadkowym wpadnięciem osób lub narzędzi do zbiornika 
przepompowni, 

− podczas obsługi stosować środki ochrony osobistej w postaci rękawic gumowych i odzieży 
ochronnej, 

− prace przy zbiorniku przepompowni muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 
− ponownie zamontować lub załączyć wszelkie urządzenia ochronne i zabezpieczające po 

zakończeniu prac. 
 

Nie wolno wkładać rąk do króćca wlotowego i wylotowego pracującej pompy! 
Pompy DM posiadają mechanizm rozdrabniający, który może spowodować 
utratę palców dłoni. 
 

 
 
 
 

UWAGA
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Nie wolno używać przewodów zasilających do przenoszenia pomp. Do tego celu 
należy stosować właściwy uchwyt lub zaczep hakowy. 
 

 
 
Nie wolno uruchamiać przepompowni w sytuacji, gdy w zbiorniku nie ma wody. 
Grozi to uszkodzeniem pomp i utratą gwarancji. 
 

 
Dopuszcza się krótkotrwałe (do 5 sekund) uruchomienie pompy na wolnym 
powietrzu w celu sprawdzenia kierunku obrotów, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w dalszej części niniejszej Instrukcji obsługi. 

 
 
1.4 KWALIFIKACJE PERSONELU 
 

Prace związane z montażem, podłączeniem do sieci elektrycznej, obsługą, konserwacją i 
przeglądem; powinien wykonywać wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie 
uprawnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA
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2. OPIS TECHNICZNY. 
 
2.1 PRZEZNACZENIE. 
 

Przepompownie ścieków typu PS przeznaczone są do przepompowywania ścieków bytowo 
– gospodarczych i przemysłowych w systemach kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i 
ciśnieniowej oraz do przepompowywania wód deszczowych i drenażowych.  

W systemach kanalizacyjnych przepompownie ścieków typu PS mogą być stosowane jako 
przepompownie pośrednie strefowe i centralne. 

Do przepompowywania ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych przeznaczone 
są przepompownie z pompami typu DM (DRENA MIX), HD (HYDRA) i IF (INFRA). Do 
przepompowywania wód deszczowych i drenażowych przeznaczone są przepompownie z 
pompami typu DP (DRENA PRO) i IF (INFRA). 

Przepompownie typu PS mogą być lokalizowane w ciągach komunikacyjnych. 
 

2.2 ZASADA DZIAŁANIA. 
 

Sterowanie przepompownią ścieków odbywa się przy wykorzystaniu sygnałów 
pochodzących z wyłączników pływakowych umieszczonych w zbiorniku. Możliwe jest sterowanie 
przepompownią ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej. 

 
2.2.1 PRZEPOMPOWNIA JEDNOPOMPOWA. 
 

Sterowanie pracą przepompowni jednopompowej odbywa się za pomocą zespołu dwóch 
wyłączników pływakowych umieszczonych wewnątrz zbiornika przepompowni. Wyłączniki są 
zamocowane do łańcucha ogniwowego wykonanego ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej i 
wyposażonego w obciążnik, który zapewnia stabilną pracę układu sterującego poprzez trwałe 
naprężenie łańcucha. 

Zasadę pracy przepompowni jednopompowej przedstawia rysunek 1. 
 

 
 
Rys. 1. Zasada pracy przepompowni jednopompowej. 
 
W trybie pracy automatycznej (A), pompa zostanie załączona w przypadku przekroczenia 

przez ścieki w zbiorniku poziomu S2 i będzie pracować dopóki poziom nie obniży się poniżej 
poziomu S1. 

W trybie pracy ręcznej (R), pompa zostanie załączona pod warunkiem, że ścieki w 
zbiorniku przekraczają poziom S1. Po spadku poziomu ścieków poniżej S1 nastąpi wyłączenie 
pompy. Istnieje możliwość odpompowania ścieków do dna zbiornika. W tym celu należy nacisnąć 
i przytrzymać przycisk załączający tę funkcję, umieszczony na tablicy szafy sterowniczej.  

 
 
 
 

P1 – wyłącznik pływakowy 
zastosowany jako zabezpieczenie 
przed suchobiegiem 
P2 – wyłącznik pływakowy załączający 
pompę 
hm – wysokość martwa 
hr – wysokość retencyjna 
S1 – poziom wyłączenia pompy 
S2 – poziom załączenia pompy 
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Podczas odpompowywania ścieków do dna zbiornika nieaktywne jest 
zabezpieczenie chroniące pompę przed suchobiegiem. Należy wówczas 
obserwować pompę i nasłuchiwać odgłosów rozpoczęcia podsysania przez 
pompę powietrza. Po wystąpieniu podsysania bezwzględnie zatrzymać pompę 
zdejmując palec z przycisku! Kontynuowanie pompowania może spowodować 
uszkodzenie silnika i uszczelnienia mechanicznego pompy! 

 
2.2.2 PRZEPOMPOWNIA DWUPOMPOWA. 
 

Sterowanie pracą przepompowni dwupompowej odbywa się za pomocą zespołu trzech 
wyłączników pływakowych umieszczonych wewnątrz zbiornika przepompowni. Wyłączniki są 
zamocowane do łańcucha ogniwowego wykonanego ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej i 
wyposażonego w obciążnik, który zapewnia stabilną pracę układu sterującego poprzez trwałe 
naprężenie łańcucha. 

 Zasadę pracy przepompowni dwupompowej przedstawia rysunek 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2. Zasada pracy przepompowni dwupompowej. 
 
W trybie pracy automatycznej (A), pompy pracują naprzemiennie. Praca naprzemienna 

polega na załączaniu pompy, która w poprzednim cyklu nie pracowała, lub która została załączona 
w poprzednim cyklu jako druga. Tego rodzaju rozwiązanie sterowania umożliwia równomierne 
zużycie pomp. 

W przypadku gdy poziom ścieków w zbiorniku przekroczy poziom S2, nastąpi załączenie 
pierwszej pompy. Będzie ona pracować dopóki poziom ścieków nie opadnie poniżej poziomu S1.  

W sytuacji gdy pomimo pracującej pompy nie nastąpi odpompowanie medium do poziomu 
S1 w czasie zdeklarowanym przez użytkownika wówczas nastąpi dołączenie drugiej pompy. 

W przypadku gdy ilość ścieków przekroczy poziom S3, nastąpi bezwzględne załączenie 
drugiej pompy. Obie pompy będą pracować do momentu, aż poziom ścieków obniży się poniżej 
poziomu S1. 

 
Sterownik urządzenia uniemożliwia rozruch dwóch pomp jednocześnie. 
 

W trybie pracy ręcznej (R), pompa / pompy zostaną załączone pod warunkiem, że ścieki 
w zbiorniku przekraczają poziom S1. Po spadku poziomu ścieków poniżej S1 nastąpi wyłączenie 
pompy / pomp. Istnieje możliwość odpompowania ścieków do dna zbiornika. W tym celu należy 
nacisnąć i przytrzymać jeden z dwóch przycisków START załączających tę funkcję, 
umieszczonych na tablicy szafy sterowniczej.  

 
 
 

UWAGA

UWAGA

P1 – wyłącznik pływakowy 
zastosowany jako 
zabezpieczenie przed 
suchobiegiem 
P2, P3 – wyłączniki pływakowe 
załączające pompy 
hm – wysokość martwa 
hr – wysokość retencyjna 
S1 – poziom wyłączenia pomp 
S2 – poziom załączenia pierwszej 
pompy 
S3 – poziom załączenia drugiej 
pompy 
 

 

Dno zbiornika

Poziom S1
wyłączenia pomp

Poziom S2
załączenia jednej
pompy

Poziom S3
załączenia drugiej
pompy
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Podczas odpompowywania ścieków do dna zbiornika nieaktywne jest 
zabezpieczenie chroniące pompę przed suchobiegiem. Należy wówczas 
obserwować pompę i nasłuchiwać odgłosów rozpoczęcia podsysania przez 
pompę powietrza. Po wystąpieniu podsysania bezwzględnie zatrzymać pompę 
zdejmując palec z przycisku! Kontynuowanie pompowania może spowodować 
uszkodzenie silnika i uszczelnienia mechanicznego pompy! 

 
2.3 BUDOWA. 
 

Przepompownie ścieków typu PS są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi 
urządzeniami składającymi się z czterech podstawowych zespołów: 

− jednej lub dwóch pomp zatapialnych typu DM, IF, HD lub DP, 
− zbiornika z polietylenu PE, betonu BT, polimerobetonu PB lub betonu sprężonego BS, 
− szafy sterującej, 
− elementów wewnętrznych. 
W skład elementów wewnętrznych wchodzi wewnętrzny układ hydrauliczny, elementy 

pozostałe i wyposażenie dodatkowe. 
Przykładową budowę przepompowni dwupompowej typu PS przedstawia rysunek 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rys. 3. Budowa przepompowni ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu  
 
 
Rys. 3. Budowa przepompowni ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu PB o średnicy 
1200 mm zlokalizowanej poza ciągiem komunikacyjnym. 
 
 
 
 

1 – zbiornik 
2 – kanał doprowadzający ścieki 
3 – pompa zatapialna 
4 – stopa sprzęgająca z kolanem 
5 – rurociąg tłoczny 
6 – zawór zwrotny z kulą gumową 
7 – zawór odcinający lub zasuwa 
8 – kolektor tłoczny 
9 – przewód tłoczny 
10 – przyłącze do płukania instalacji 
11 – prowadnice rurowe 
12 – mocowanie górne prowadnic 
13 – właz zbiornika 
14 – łańcuchy pomp 
15 – łańcuch z obciążnikiem 
16 – wyłączniki pływakowe 
17 – wentylacja 
18 – szafa sterująca 

UWAGA
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2.4 IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA. 
 
 
2.4.1 KLUCZ OZNACZEŃ. 
 
                                        PS   -    2    DM 100 T    40   /   50    PE  1000 – 3,5     
 
Przepompownia ścieków typu PS 
 
 
Liczba pomp: 1 – jedna pompa; 2 – dwie pompy 
 
 
Typ pompy: DM, IF, HD, DP 
 
 
Średnica króćca tłocznego pompy [mm] 
 
 
Średnica przewodu tłocznego [mm] 
 
 
Materiał zbiornika: PE, BT, PB, BS 
 
 
 
Średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni [mm] 
 
 
Wysokość zewnętrzna zbiornika przepompowni [m] 
 
 
 
 
2.4.2 PRZYKŁAD OZNACZENIA. 
 

Przepompownia ścieków typu PS z 2 (dwoma) pompami typu DM 100 T o średnicy 
nominalnej króćca tłocznego pompy 40 mm i średnicy przewodu tłocznego 50 mm, ze zbiornikiem 
wykonanym z polietylenu PE o średnicy wewnętrznej 1000 mm i wysokości zewnętrznej 3,5 m.  

PS-2 DM 100 T 40/50 PE 1000 – 3,5 
 

Oznaczenie przepompowni ścieków typu PS, informuje jednoznacznie o 
wszystkich charakterystycznych danych urządzenia. Należy się na nie 

bezwzględnie powoływać w przypadkach wymagających wyjaśnień. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA
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2.5 OPIS POMP. 
 

Przepompownie ścieków typu PS są wykonywane jako jednopompowe lub dwupompowe. 
W układzie dwupompowym jedna pompa stanowi czynną rezerwę układu. 

W zależności od rodzaju przepompowywanych ścieków oraz wymaganej wydajności i 
wysokości podnoszenia, stosowane są następujące pompy: 

− pompy z rozdrabniaczem typu DM (DRENA MIX), 
− pompy z wirnikiem o swobodnym przepływie typu IF (INFRA), 
− pompy z wirnikiem otwartym jednokanałowym typu HD (HYDRA), 
− pompy z wirnikiem otwartym typu DP (DRENA PRO). 
Pompy występują w wykonaniu jedno i trójfazowym. Maksymalna liczna załączeń jest 

uzależniona od mocy pompy i wynosi: do 5 kW – 20 zał/h, 5 – 11 kW 15 zał/h, pow. 11 kW – 10 
zał/h. 

Pompy typu DM wyposażone są w specjalny układ tnący zwany rozdrabniaczem, który 
rozdrabnia zanieczyszczenia na mniejsze części, umożliwiając im swobodny przepływ bez obawy 
o zatykanie się pompy i rurociągu tłocznego. Zastosowanie pompy z rozdrabniaczem pozwala na 
przepompowywanie ścieków z zawartością części włóknistych. Dzięki rozdrobnieniu ścieków 
można stosować przewody tłoczne o mniejszych średnicach. 

Pompy typu IF wyposażone są w specjalny wirnik VORTEX, który umożliwia swobodny 
przepływ ścieków. Zastosowanie pompy z wirnikiem VORTEX, pozwala na przepompowywanie 
ścieków z zawartością części włóknistych i ciał stałych o maksymalnej wielkości 102 mm oraz 
piasku. 

Pompy typu HD wyposażone są w jednokanałowy wirnik otwarty zaopatrzony w mechanizm 
zapobiegający blokowaniu się wirnika. Zastosowane rozwiązanie pozwala na przepompowywanie 
ścieków z zawartością części stałych i włóknistych. 

Pompy typu DP wyposażone są w wirnik otwarty, co pozwala na przepompowywanie 
ścieków z zawartością ciał stałych o maksymalnej wielkości 80 mm wolnych od części włóknistych 
oraz piasku. 
 
2.6 ZBIORNIKI. 
 

Przepompownie ścieków typu PS są standardowo wykonywane w oparciu o cztery typy 
zbiorników z: 

− polietylenu PE, 
− betonu BT, 
− polimerobetonu PB, 
− betonu sprężonego BS. 
W zależności od wymaganej wydajności i zastosowanej pompy można dobrać typ zbiornika 

w zakresie średnic od 1000 do 2500 mm i wysokości od 3 do 7 m. 
W każdym zbiorniku można wyróżnić trzy podstawowe elementy: dno, część walcową i 

zwieńczenie w postaci pokrywy lub stożka. 
 W zwieńczeniu montowany jest właz lub pokrywa, które umożliwiają dostęp do 
podnoszenia i opuszczania pomp oraz do elementów wewnętrznego układu hydraulicznego. 
 Rodzaj pokrywy lub włazu zależy od miejsca zlokalizowania przepompowni ścieków: w 
ciągu komunikacyjnym lub poza ciągiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -  - 
14

 
 
2.7 SZAFA STERUJĄCA. 
 

Przepompownie ścieków typu PS są standardowo wyposażone w szafę sterującą. Do 
sterowania pracą przepompowni jednopompowych przeznaczona jest szafa typu SSP1, natomiast 
przepompowni dwupompowych – szafa typu SPE2.  

Szafa sterująca posiada stopień ochrony IP64 według PN – 92/E-08106. Wyposażona jest 
w podwójne drzwi, z czego zewnętrzne posiadają zamek patentowy a wewnętrzne otwierane są 
kluczem piórowym. 

Obudowa szafy wykonana jest z tworzywa sztucznego a cokół wykonany jest ze stali 
ocynkowanej ogniowo. Szafa wyposażona jest w daszek ochronny. Takie zabezpieczenie 
zwiększa trwałość i wytrzymałość szafy sterującej na warunki atmosferyczne. 

Budowę szaf sterujących przedstawia rysunek 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
                                     
 
       Szafa sterująca typu SSP1                       Szafa sterująca SPE2 
 

1 – obudowa 
2 – cokół 
3 – fundament prefabrykowany 

Rys. 4. Budowa szaf sterujących. 
 
2.7.1. SZAFA STERUJĄCA PRZEPOMPOWNIĄ JEDNOPOMPOWĄ SSP1. 
 

Standardowe wyposażenie szafy sterującej obejmuje: 
− zabezpieczenie silnika elektrycznego pompy (nadprądowe, termiczne i zwarciowe), 
− zabezpieczenia przed zanikiem i asymetrią faz, 
− grzałka z termostatem, 
− mechaniczny licznik czasu pracy pompy, 
− kontrolki sygnalizujące, 
− przełącznik trybu pracy, 
− układ rozruchu gwiazda / trójkąt (dla mocy od 5,5 kW), 
− dwa wyłączniki pływakowe standardowo o długości 10 m, 
Standardowo szafa wykonywana jest jako wolnostojąca na otwartym terenie. Możliwe jest 

wykonanie szafy do montażu w ogrzewanym budynku. Wówczas szafa przystosowana jest do 
montażu na ścianie i nie posiada grzałki, cokołu i daszka. 

Jako opcja możliwe jest wyposażenie szafy zasilającej w wyłącznik różnicowo – prądowy 
jako zabezpieczenie przeciwporażeniowe. 
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Wyposażenie opcjonalne szafy sterującej obejmuje: 
− alarm zewnętrzny dźwiękowy i świetlny umieszczony na szafie sterującej, 
− wyłącznik pływakowy do sterowania alarmem, 
− wyjścia przekaźnikowe informujące o awarii przepompowni, 
− wyłącznik różnicowo prądowy, 
− licznik energii elektrycznej (nie do rozliczeń z energetyką), 
− gniazdo do przyłączenia agregatu prądotwórczego, 
− układ łagodnego rozruchu (softstart). 
 
Wygląd panelu sterowniczego znajdującego się na wewnętrznych drzwiach szafy SSP1 

przedstawia rysunek 5. 
 
 
1 – wyłącznik główny 
2 – przycisk do odpompowania ścieków  

 do dna zbiornika 
2. – przełącznik trybu pracy 
4 – kontrolki  
5 – licznik czasu pracy pompy  
 
 
 
 
Rys. 5. Wygląd panelu sterowniczego szafy 
sterującej SSP1. 

 
2.7.2. SZAFA STERUJĄCA PRZEPOMPOWNIĄ DWUPOMPOWĄ SPE2. 
 

Standardowe wyposażenie szafy sterującej obejmuje: 
− przekaźnik programowalny EASY, 
− zabezpieczenia silników elektrycznych pomp (nadprądowe, termiczne i zwarciowe), 
− zabezpieczenia przed zanikiem i asymetrią faz, 
− grzałka z termostatem, 
− mechaniczne liczniki czasu pracy każdej z pomp, 
− kontrolki sygnalizujące, 
− przełącznik trybu pracy, 
− układ rozruchu gwiazda / trójkąt (dla mocy od 5,5 kW), 
− trzy wyłączniki pływakowe standardowo o długości 10 m, 
− wyjścia przekaźnikowe informujące o awarii przepompowni, 
Standardowo szafa wykonywana jest jako wolnostojąca na otwartym terenie. Możliwe jest 

wykonanie szafy do montażu w ogrzewanym budynku. Wówczas szafa przystosowana jest do 
montażu na ścianie i nie posiada grzałki, cokołu i daszka. 

Wyposażenie opcjonalne szafy sterującej obejmuje: 
− moduł nadajnika GSM wraz z akumulatorem buforującym i układem ładowania do 

przesyłania informacji o stanach alarmowych w postaci SMS, 
− alarm zewnętrzny dźwiękowy i świetlny umieszczony na szafie sterowniczej, 
− wyłącznik różnicowo – prądowy, 
− licznik energii elektrycznej (nie do rozliczeń z energetyką), 
− zewnętrzne oświetlenie szafy sterującej wraz z wyłącznikiem zmierzchowym, 
− sonda hydrostatyczna z dwoma wyłącznikami pływakowymi, 
− gniazdo do przyłączenia agregatu prądotwórczego, 
− układ łagodnego rozruchu (softstart) 
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Wygląd panelu sterowniczego znajdującego się na wewnętrznych drzwiach szafy SPE2 

przedstawia rysunek 6. 
 

 
Rys. 6. Wygląd panelu sterowniczego szafy sterującej SPE2. 

 
 

Dla przepompowni zlokalizowanej poza ciągiem komunikacyjnym, szafa 
sterująca montowana jest do fundamentu w odległości 1 m od zbiornika. 
 
Dla przepompowni zlokalizowanej w ciągu komunikacyjnym, szafa sterująca 
montowana jest do fundamentu w odległości zależnej od długości przewodów 
silników i wyłączników pływakowych. Odległość ta jest każdorazowo określana 
przez Klienta w zamówieniu. 
 
Standardowa długość przewodów wynosi 10 m.  
 

 
2.7.3. DANE TECHNICZNE SZAFY STEROWNICZEJ DWUPOMPOWEJ SPE 2. 
 

Szafa sterownicza 
 

Zasilanie energetyczne:  przewód 5-cio żyłowy odpowiedni do zainstalowanej 
mocy 

 
Przekaźnik programowalny EASY 619-DC-RC 

 
Napięcia zasilania sterownika:  24V DC +20% - 15% 
Moc strat sterownika:   typowo 3,5W 
Wyjścia sterownicze: sześć wyjść przekaźnikowych –dopuszczalna 

obciążalność 230V AC, 8A cos φ=0,8...1 
Wejścia sterownicze:   12 wejść dwustanowych (w tym 2 wejścia  

mogące służyć jako wejścia analogowe) 
Temperatura otoczenia : -25...550C (wyświetlacz LCD dobrze czytelny w 

temperaturze 00C +550C) 
 
 
 

1- wyłącznik główny, 
2- liczniki czasu pracy pomp,
3- diody sygnalizujące pracę 

lub awarię pomp, 
4- przyciski do załączania/ 

wyłączania pomp w trybie 
pracy ręcznej, 

5- przełącznik wyboru trybu 
pracy, 

6- przekaźnik EASY, 
7- diody sygnalizujące poziom 

wody w zbiorniku (od 
wyłączników pływakowych). 

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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Wygląd przekaźnika programowalnego przedstawia rysunek 7.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Wygląd przekaźnika programowanego EASY. 
 

Regulator temperatury 
 

Napięcie zasilania:   223V AC 
Pobór mocy:   <1VA 
Wyjście przekaźnikowe:   10A, cosφ 0,8...1, Pmax=2200VA  
Zakres temp. zadanej:   5...300C 
Histereza zadziałania:   20C   

 
2.7.4. ZMIANA PARAMETRÓW W REGULATORZE EASY. 

 
W celu wprowadzenia parametrów do regulatora EASY należy przycisnąć przycisk OK. 
Następnie przy wykorzystaniu przycisków ∧ lub ∨ szukamy opcji Parametry. Wciskamy 

przycisk OK a następnie wciskamy przycisk < i zmieniamy parametru przy wykorzystaniu 
przycisków ∧ lub ∨ zatwierdzenie przyciskiem OK. W celu wyjścia do ekranu głównego kilkakrotnie 
należy przycisnąć przycisk oznaczony jako ESC. 
 
2.8 WEWNĘTRZNY UKŁAD HYDRAULICZNY. 
 

Przepompownie ścieków typu PS są standardowo wyposażone w wewnętrzny układ 
hydrauliczny złożony z: 

− stopy sprzęgającej z kolanem, 
− rurociągu tłocznego, 
− zaworu zwrotnego z kulą gumową, 
− żeliwnej zasuwy odcinającej z gumowanym klinem (zaworu kulowego ze stali 

nierdzewnej dla średnicy DN50), 
− kolektora tłocznego z przyłączem do płukania instalacji, 
− przewodu tłocznego, 
Rurociąg i kolektor są wykonane ze stali ocynkowanej. Przewód tłoczny wykonany jest 

każdorazowo ze stali nierdzewnej.  
Możliwe jest wykonanie rurociągu i kolektora ze stali nierdzewnej. 
Jako element łączący przewód tłoczny z instalacją tłoczną stosuje się: 
− złączkę zaciskową do rur PE ( do średnicy rurociągu 110 mm), 
− połączenie kołnierzowe z kołnierzem obrotowym (do średnic powyżej 110 mm), 
− inne elementy złączne (na życzenie Klienta). 

 
 
 



 

 -  - 
18

 
 
2.9 POZOSTAŁE ELEMENTY. 
 

Przepompownie ścieków typu PS są ponadto standardowo wyposażone w: 
− łańcuchy do podnoszenia i opuszczania pomp, 
− łańcuch z obciążnikiem z przymocowanymi wyłącznikami pływakowymi, 
− prowadnice pomp z mocowaniem, 
− instalację nawiewno – wywiewną. 
Łańcuchy i prowadnice wykonane są ze stali ocynkowanej, instalacja nawiewno – 

wywiewna z PCV. Możliwe jest wykonanie łańcuchów i prowadnic ze stali nierdzewnej. 
Zbiorniki z polietylenu PE i betonu sprężonego BS są standardowo wyposażone w 

drabinkę. Zbiorniki z betonu BT i polimerobetonu PB są standardowo wyposażone w stopnie 
złazowe. 
 
2.10 WYPOSAŻENIE DODATKOWE – OPCJA. 
 
2.10.1. POMOST TECHNOLOGICZNY. 
 

Przepompownie ścieków typu PS mogą być wyposażone w pomost technologiczny 
wykonany ze stali nierdzewnej oraz żuraw do podnoszenia i opuszczania pomp. 

 
Pomost technologiczny dostępny jest dla przepompowni dwupompowych o 
średnicy zbiornika powyżej 1200 mm i wysokości powyżej 4,0 m. 
 

 
2.10.2. SZAFA STERUJĄCA Z MODUŁEM GSM. 

 
Moduł GSM wykorzystany jest w szafie sterującej do przekazywania informacji o awariach. 

Informacje są przekazywane za pomocą komunikatów SMS-ów. 
Moduł GSM posiada wyświetlacz LCD służący do odczytu bieżącym stanie pracy modułu 

oraz do zaprogramowania danych potrzebnych w czasie normalnej pracy. 
Na wyświetlaczu LCD w pierwszej linijce (podczas normalnej pracy) podawany jest: stan 

telefonu GM 47, poziom sygnału odbieranego przez antenę oraz stan wejść i wyjść modułu. 
Symbol anteny miga podczas komunikowania się telefonu GM47 ze stacją bazową GSM. W 
drugiej linijce podawane są informacje o bieżącym stanie modułu. Widok modułu przedstawia 
rysunek 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 8. Widok modułu GSM. 
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Opis funkcji przycisków modułu GSM zawiera tabela 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Opis funkcji przycisków modułu GSM. 
 

Stan wejść i wyjść wyświetlany na przemian (2s/2s) w górnej linii ekranu LCD w postaci 
symboli przedstawia tabela 2. 

 
 

Tabela 2. Stan wyjść modułu GSM. 
 
2.10.2.1. OBSŁUGA TELEFONU PRZEMYSŁOWEGO GM47. 
 

Telefon przemysłowy, podobnie jak każdy inny telefon komórkowy, potrzebuje do pracy 
karty aktywacyjnej SIM. Użytkownik modułu GSM i telefonu GM 47 musi we własnym zakresie 
zapewnić taką kartę. 

Kartę SIM umieszcza się w specjalnym gnieździe umieszczonym na dole elektroniki. Kod 
PIN – o ile jest konieczny – wprowadza się do pamięci modułu funkcję serwisową z podmenu 
„Opcje GM47”. Zmiana kodu PIN ewentualnie wprowadzenie kodu PUK, możliwe jest dopiero po 
przełożeniu karty SIM do zwykłego telefonu komórkowego. Sposób montażu karty SIM 
przedstawia rysunek 9. 
 

 
    Rys. 9. Montaż karty SIM. 
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2.10.2.2. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PODCZAS URUCHAMIANIA MODUŁU GSM. 
 

− Załącz zasilanie modułu bez włożonej karty SIM do telefonu GM47 – moduł wyświetli 
komunikat: „Ustaw kod PIN”. 

− Wpisać kod PIN 
− Wyłączyć zasilanie. 
− Włożyć kartę SIM do gniazdo (patrz rysunek). 
− Włączyć zasilanie. 
 
Przed przystąpieniem do konfiguracji modułu GSM należy umieścić w telefonie przemysłowym 
GSM kartę aktywacyjną SIM. 

 
2.10.2.3. WPROWADZANIE NASTAW. 
 

Aby wprowadzić parametry niezbędne do wysyłania komunikatów w formie SMS-ów należy 
w pierwszym kroku wejść do trybu serwisowego. W tym celu należy wcisnąć jednocześnie przycisk 
NEXT i CHANGE (przez czas około 1 s) a następnie poprzez naciskanie przycisku NEXT znaleźć 
opcje GM-47 oraz wejść do tej opcji poprzez wciśnięcie przycisku OK. Następnie przyciskając 
NEXT znaleźć opcję Kod PIN. Należy wejść w tą funkcję poprzez wciśnięcie przycisku OK. 
Następnie wprowadzić kod PIN karty SIM (jeżeli jest on wymagany). W celu wprowadzania kodu 
PIN, korzystać należy z przycisków CHANGE (do zmiany cyfry ) oraz NEXT ( do przejścia do 
kolejnej cyfry ) po wprowadzeniu odpowiedniego PINU akceptujemy go wciskając OK. 

Następnie używając przycisków NEXT i ESC szukamy funkcję Nr Centrum SMS (znajduje 
się ona w opcji GM-47), wchodzimy i zmieniamy parametry tej funkcji w sposób analogiczny jak w 
funkcji opisanej powyżej. 

W funkcji Nr Centrum SMS należy podać nr centrum SMS zgodny z kartą SIM 
zainstalowanej w telefonie GM-47 operatora, a mianowicie: 

− operator ERA   nr centrum SMS  48602951111 
− operator PLUS  nr centrum SMS 48601000310 
− operacja IDEA  nr centrum SMS 48501200777 
 
Po wprowadzeniu odpowiedniego nr operatora sieci komórkowej należy wprowadzić nr 

telefonów na które mają być przesyłane informacje o stanach alarmowych z przepompowni 
ścieków. 

W tym celu używając przycisków ESC (cofnięcie o jeden ekran) i NEXT szukamy opcji 
„Powiadamianie” i wchodzimy do tej opcji poprzez wciśnięcie przycisku OK a następnie szukamy 
funkcji Nr tel. do pow.1.....4. Następnie wprowadzamy odpowiednie nr telefonów na które maja być 
przesłane informację o awariach. 

W ostatnim kroku należy wyjść z opcji serwisowych. W tym celu kilkakrotnie wciskamy ESC 
aż uzyskamy komunikat „wyjście z opcji serwisowych,” akceptujemy poprzez naciśnięcie przycisku 
OK. 

Szczegółowe informacje dotyczące modułu GM-4 zawarte są w instrukcji tego modułu. 
 

2.10.3. SZAFA STERUJĄCA Z SONDĄ HYDROSTATYCZNĄ (SPEh). 
 

Szafa sterująca opcjonalnie umożliwia współpracę z sondą hydrostatyczną umieszczoną 
wewnątrz zbiorniku. 

W celu zwiększenia niezawodności pracy urządzenia oprócz sondy w zbiorniku należy 
umieścić dwa wyłączniki pływakowe. Dolny wyłącznik pływakowy zabezpiecza dodatkowo pompy 
przed suchobiegiem. Natomiast drugi wyłącznik pływakowy służy do sygnalizacji stanu 
przelewowego i „awaryjnego” uruchomienia pomp. 
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Sonda hydrostatyczna w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna być 

umieszczona w rurze PCV. Listwę zaciskową szafy sterującej SPEh przedstawia rysunek 10. 

 
Rys. 10.  Listwa zaciskowa szafy sterującej SPEh 
 

Pompy załączane są w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku. Na regulatorze EASY 
należy zdeklarować poziomy A1, A2, A3. Poziom A1 wykorzystany jest do wyłączania pomp 
(zabezpieczenie przed suchobiegiem), przekroczenie zdeklarowanego poziomu A2 spowoduje 
załączenie jednej z pomp. W przypadku przekroczenia poziomu A3 nastąpi załączenie drugiej 
pompy. Należy zwrócić uwagę aby A1<A2<A3.  

W przypadku gdy czas jednej pompy będzie większy niż ustawiony parametr A2 wówczas 
nastąpi załączenie drugiej pompy.  
 
2.10.3.1. SPOSÓB WPROWADZANIA PARAMETRÓW. 
 

W celu wprowadzenia parametrów do regulatora EASY należy przycisnąć przycisk OK. 
Następnie przy wykorzystaniu przycisków ∧ lub ∨ szukamy opcji Parametry. Wciskamy przycisk 
OK wybieramy interesujący nas parametr który chcemy zmienić (A1, A2, A3, T2) zmiana 
parametru przy wykorzystaniu przycisków  ∧ lub ∨ zatwierdzenie przyciskiem OK. W celu wyjścia 
do ekranu głównego kilkakrotnie należy przycisnąć przycisk oznaczony jako ESC. Zestawienie 
wartości napięcia dla sondy pomiarowej w zależności od poziomu ścieków przedstawia tabela 3. 
 

Poziom 
ścieków 

[m] 

Sonda 4...20mA 
o zakresie 

pomiarowym 
0 do 2 m H2O 

Sonda 4...20mA 
o zakresie 

pomiarowym 
0 do 4 m H2O 

0 2,0 [V] 2,0 [V] 
0,5 4,0 [V] 3,0 [V] 
1,0 6,0 [V] 4,0 [V] 
1,5 8,0 [V] 5,0 [V] 
2,0 10,0 [V] 6,0 [V] 
2,5  7,0 [V] 
3,0  8,0 [V] 
3,5  9,0 [V] 
4,0  10,0 [V] 

 
Tabela 3. Zestawienie wartości napięcia dla sondy pomiarowej w funkcji poziomu ścieków 

w zbiorniku. 
 

Wartości ustawione uzależnione są od rodzaju zastosowanej sondy hydrostatycznej.  
W przypadku zastosowania sondy o wyjściu prądowym 4...20 mA i zakresie pomiarowym 

od 0 do 2 m H2O (słupa wody) nastawa parametru A1 na wartość 4 [V] spowoduje wyłączenie 
pompy gdy poziom ścieków w zbiorniku obniży się poniżej 0,5m. Nastawa parametru A1 na 
wartość 6 [V] spowoduje załączenie pompy gdy poziom ścieków przekroczy 1 [m]. Nastawa 
parametru na wartość 8 [V] spowoduje załączenie pompy w przypadku gdy poziom ścieków 
przekroczy 1,5 [m].  

Podane w tabeli dane są wartościami przybliżonymi. 
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2.10.4. SZAFA STERUJĄCA Z ALARMEM DŹWIĘKOWO-ŚWIETLNYM (SPEa). 
 
 Szafa sterująca wyposażona w alarm świetlno – dźwiękowy. Alarm ten uaktywniany jest w 
przypadku: 

− awarii pomp (zadziałanie zabezpieczenie silnika pompy), 
− osiągnięcia poziomu przelewowego ścieków w zbiorniku. 
W wyżej wymienionych przypadkach zostanie uruchomiony alarm świetlny i dźwiękowy. 

Jeżeli w czasie trwania alarmu nastąpi ustąpienie przyczyny awarii alarm automatycznie zostanie 
wyłączony. 

W przypadku gdy przyczyna wywołanego alarmu nie ustąpi wówczas po czasie 90s nastąpi 
wyłączenie alarmu dźwiękowego natomiast sygnalizator świetny będzie nadal uruchomiony. 
Ponowne załączenie alarmu dźwiękowego nastąpi po upłynięciu 12 godzin pod warunkiem ze w 
międzyczasie nie ustąpi przyczyna wywołanego alarmu. 
 
2.11 ZAKRES DOSTAWY, TRANSPORT I KONTROLA DOSTAWY.  
 
2.11.1 ZAKRES DOSTAWY. 
 

Przepompownie ścieków typu PS są dostarczane jako kompletne urządzenia składające się 
z czterech podstawowych zespołów: 

− jednej lub dwóch pomp zatapialnych typu DM, IF, HD i DP, 
− zbiornika z polietylenu PE, betonu BT, polimerobetonu PB lub betonu sprężonego BS, 
− szafy sterującej, 
− elementów wewnętrznych. 
Dodatkowo w zakres dostawy wchodzi instrukcja obsługi i montażu wraz z kartą 

gwarancyjną. 
Możliwe są dwa sposoby dostawy przepompowni ścieków typu PS: 
− dostawa kompletnej przepompowni, 
− wcześniejsza dostawa zbiornika z elementami wewnętrznymi i późniejsza dostawa 

pomp i szafy sterującej. 
 

Przepompownie wykonane w oparciu o zbiornik z PB i BS mają fabrycznie 
zmontowany wewnętrzny układ hydrauliczny. Przepompownie ze zbiornikami z 
PE i BT są montowane na placu budowy. Pokrywa zbiornika z BS dostarczana 
jest osobno! 
 
Pompa i szafa sterująca dostarczane są zawsze osobno. 
 

 
2.11.2 TRANSPORT. 
 

Przepompownie ścieków typu PS transportuje się dowolnym środkiem lokomocji.  
W zależności od rodzaju obudowy przepompowni transport odbywa się następująco: 
− w pozycji poziomej (zbiorniki z PB i BS), 
− w pozycji pionowej w elementach (zbiorniki z PE i BT). 
Elementy wyposażenia, które nie są fabrycznie montowane w zbiorniku przepompowni, 

umieszczone są na ponumerowanych paletach lub w skrzyniach (kartonach), zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem w czasie za i rozładunku.  
 

Należy bezwzględnie sprawdzić w dokumentach dostarczonych z produktem 
masę całkowitą przepompowni przed montażem w miejscu przeznaczenia. 
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2.11.3 KONTROLA DOSTAWY. 
 

Po otrzymaniu przepompowni należy sprawdzić kompletację dostawy oraz upewnić się, że 
nie występują żadne uszkodzenia transportowe. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia 
bezzwłocznie należy skontaktować się z LFP. 

Kompletację elementów sprawdzić z załączonym rysunkiem a elementy przepompowni 
zgodnie z listą kompletacji. 

Należy bezwzględnie sprawdzić, czy dane zawarte na tabliczce znamionowej umieszczonej 
w szafce sterowniczej są zgodne z zamówieniem. 

Po wyjęciu z opakowania i przed wykonaniem połączeń elektrycznych lub instalacją pomp, 
za pomocą klucza nasadowego obrócić wałem pompy, aby upewnić się czy wirnik swobodnie 
obraca się. 
 
3. INSTRUKCJA MONTAŻOWA. 
  
3.1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

Każdy zbiornik przepompowni w świetle obowiązującego prawa stanowi budowlę 
podziemną, w związku z czym cały proces posadowienia i montażu musi przebiegać zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego. 

Miejsce lokalizacji przepompowni winno być zgodne z projektem i pozwoleniem na budowę 
oraz podlegać obsłudze geodezyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Prawidłowe posadowienie przepompowni powinno być poprzedzone badaniami podłoża lub 
odbywać się na podstawie zarchiwizowanych wyników badania warstw gruntu poniżej poziomu 
posadowienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
03.11.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. 

Sposób posadowienia powinien być określony przez uprawnionego projektanta na 
podstawie powyższych badań geotechnicznych. 

 
Przedstawione poniżej procedury dotyczące przygotowania podłoża dla 
zbiorników z PE, BT, PB i BS, należy traktować jako zalecane przez producenta 
przepompowni. Ze względu na różnorodność warunków geotechnicznych należy 
je każdorazowo weryfikować na placu budowy.  

 
3.1.1 INFORMACJE PODSTAWOWE. 

 
Przepompownie typu PS przeznaczone są standardowo do lokalizacji poza ciągiem 

komunikacyjnym. Mogą być również zlokalizowane w ciągu komunikacyjnym o klasie obciążenia 
od A15 do B400. 

Maksymalny poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika może wynosić 1 m 
poniżej poziomu terenu. 

Standardowa długość przewodów zasilających pompy i długość przewodów wyłączników 
pływakowych wynosi 10 m. Jeżeli długość przewodów jest niewystarczająca, należy zamówić 
wykonanie z dłuższymi przewodami. LFP dopuszcza przedłużanie przewodów przez użytkownika, 
pod warunkiem dokonania tego poza zbiornikiem przepompowni. 

 
Należy zwrócić uwagę na położenie rurociągu(ów) kanalizacji grawitacyjnej, do 
której podłączana jest instalowana przepompownia. Aby uzyskać poprawny 
przepływ ścieków do przepompowni – rurę(y) doprowadzającą(e) ścieki należy 
ułożyć ze spadkiem min 3 % w kierunku przepompowni.  
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3.1.2 ODWODNIENIE WYKOPU. 
 

Odwodnienie wykopu w zależności od wielkości napływu winno być wykonywane pompami 
zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagłębienia na dnie wykopu lub igłofiltrami zainstalowanymi 
na obwodzie wykopu. Praca pomp powinna odbywać się aż do momentu wykonania obsypki 
ponad poziom zwierciadła wód gruntowych.  
 

Sposób odwodnienia powinien być opisany w projekcie w zależności od 
warunków lokalnych. 

 
3.1.3 ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPU. 
 

Zabezpieczenie ścian wykopu w zależności od głębokości i rodzaju gruntu powinno być 
wykonane jako skarpowane do kąta klina odłamu lub szalowane szczelne albo ażurowe. 
 

O typie zabezpieczenia decyduje projektant w projekcie w zależności od 
warunków lokalnych. 
 

3.1.4 POSADOWIENIE ZBIORNIKA PRZY WYSOKIM POZIOMIE ZWIERCIADŁA WÓD 
GRUNTOWYCH. 

 
Posadowienie zbiornika przepompowni przy wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych 

winno uwzględniać wyporność czynną zbiornika określoną na podstawie ciężaru obudowy oraz jej 
objętości wyporowej. W przypadku gdy posadawiana jest przepompownia z pełnym 
wyposażeniem, można do obliczeń uwzględnić ciężar pomp i pozostałego wyposażenia. Jako 
objętość wyporową należy przyjąć zewnętrzną kubaturę zbiornika do poziomu zwierciadła wód 
gruntowych w najniekorzystniejszym okresie roku (powodzie, roztopy). 
 W celu przeciwdziałania wyporowi należy wybrać jedną z niżej przedstawionych metod: 

− dociążyć pokrywę zbiornika konstrukcją budowlaną w postaci płyty betonowej, murka 
przeciwzalewowego lub wiaty nad zbiornikiem, 

− wykorzystać grunt lub obsypkę; w tym celu należy wokół podstawy zbiornika tuż nad 
zewnętrzną krawędzią dna wylać w wykopie betonową kryzę grubości minimum 20 cm i 
szerokości pierścienia minimum 30 cm; kryzę zazbroić zbrojeniem obwodowym ze stali 
o średnicy minimalnej prętów 10 mm w ilości nie mniejszej niż dwa pręty, zależnej w 
zależności od wielkości zbiornika. 

 
Wielkość kryzy dobrać w ten sposób, aby ciężar betonu i klina gruntu opartego 
na nim równoważyły wypór zbiornika. 

 
3.1.5 OBSYPKA ZBIORNIKA. 
 

Do obsypki zbiornika przepompowni należy stosować piaski pozbawione dużych kamieni, 
które mogłyby uszkodzić zbiornik. Alternatywnie można stosować grunty rodzime nadające się do 
zagęszczenia. Obsypka powinna być układana równomiernie dookoła zbiornika warstwami o 
grubości od 25 do 30 cm z zagęszczeniem do stopnia ID=0,93 – 0,94.  

 
Obsypkę wykonaną według powyższych zaleceń można uwzględniać jako 
zabezpieczenie przeciw wyporowi.  
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3.2 MONTAŻ ZBIORNIKA Z POLIETYLENU. 
 
3.2.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.  
 

Przy wykonywaniu wykopu należy uwzględnić konieczność wykonania podsypki i obsypki 
zbiornika, według poniższych zaleceń: 

− na podsypkę i obsypkę należy stosować piasek lub piasek ze żwirem o granulacji max. 
do 32 mm; piasek nie może zawierać kamieni i innych zanieczyszczeń stałych i ostrych, 
które mogą spowodować uszkodzenie zbiornika, 

− zagęszczona posypka nie może być za sucha ani za mokra; w przypadku 
występowania wody w wykopie należy wykop odwodnić, ponieważ nie uzyska się 
wymaganego stopnia zagęszczenia obsypki, 

− w przypadku zbyt suchej obsypki należy obsypkę polewać wodą w celu uzyskania 
właściwego stopnia zagęszczenia obsypki, 

− stopień właściwego zagęszczenia wynosi ID=0,93 – 0,94, 
− minimalna wysokość zagęszczonej podsypki wynosi 10 – 15 cm, 
− minimalna szerokość obsypki wynosi 30 cm z każdej strony zbiornika, 
− zagęszczenia obsypki należy dokonywać warstwami co 30 cm. 

 
Zaleca się wykonanie podsypki i pierwszej warstwy obsypki z suchego cementu 
lub chudego betonu. 
 

3.2.2 WYKOP I POSADOWIENIE ZBIORNIKA. 
 

Widok zbiornika przepompowni ścieków z polietylenu PE przedstawia rysunek 11. 

 
Rys. 11. Wygląd zbiornika przepompowni ścieków z polietylenu PE . 
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Wysokość zbiornika  H 2,8 m 3,0 m 3.5 m 4.0 m 4.5 m 5.0 m 

Stożek 1 1 1 1 1 1 

Pierścień 
Dystansowy 0.75m 2 1 3 1 3 1 

Pierścień dystansowy
1.0 m 0 1 0 2 1 3 

Dno zbiornika 1 1 1 1 1 1 

 
Tabela 4. Zestawienie elementów składowych zbiornika z polietylenu PE. 
 

Kolejność czynności: 
− wypełnić podsypką dno wykopu na wysokość większą niż 10 -15 cm i zagęścić, 
− umieścić kinetę dolną zbiornika na zagęszczonej podsypce oraz wypoziomować, 
− obsypać kinetę dolną zbiornika obsypką i równomiernie zagęścić mechanicznie ubijarką 

płytową, zwracając uwagę na to, aby miejsca zagłębień zbiornika wypełnić piaskiem; 
zagęszczenia należy dokonywać warstwami co 30 cm, 

− na krawędź kinety nałożyć uszczelkę, 
− uszczelkę posmarować środkiem poślizgowym np. pastą BHP, 
− zamontować kolejny pierścień obudowy wciskając go na uszczelkę tak, aby połączenie 

kielichowe zostało właściwie wykonane; w tym celu można użyć np. łyżki koparki opartej o 
belkę drewnianą umieszczoną na górnej krawędzi nadstawianego elementu, 

− zwrócić przy montażu uwagę na prawidłowe umiejscowienie otworów pod króćce 
dopływowy i zasilający umieszczonych na kolejnych pierścieniach oraz na położenie 
drabinki wewnątrz zbiornika; w tym celu należy dokładnie zapoznać się z dostarczoną 
przez producenta przepompowni dokumentacją montażową zbiornika i postępować ściśle 
według zawartych tam wskazówek, 

− równocześnie z osadzaniem kolejnych pierścieni zagęszczać piasek wokół zbiornika; 
zagęszczanie przerwać na poziomie króćców zbiornika, 

− ułożyć rurociąg doprowadzający ścieki ze spadkiem min 3%, umieszczając bosy koniec 
rury PCV we wkładce „in situ” znajdującej się w otworze wykonanym w ścianie zbiornika, 

− przeprowadzić montaż pionów tłocznych i kolektora według punktu 3.7.2, 
przeprowadzając rurę tłoczną przez uszczelkę gumową umieszczoną w ścianie zbiornika; 
wykonanie tej czynności umożliwi dokonanie podłączenia przewodu tłocznego, 

− podłączyć za pomocą złączki zaciskowej lub kołnierza obrotowego przewód tłoczny z 
rurociągiem odprowadzającym ścieki z przepompowni, 

− kontynuować zagęszczanie obsypki do osiągnięcia poziomu dolnego przewodu wentylacji, 
− zmontować dolny przewód wentylacyjny i umieścić bosy koniec rury PCV we wkładce „in 

situ” znajdującej się w otworze wykonanym w ścianie zbiornika, 
− zabezpieczyć dolny przewód wentylacyjny poprzez obsypanie piaskiem i zagęszczenie; 

następnie zamontować kominek nawiewny wentylacji, 
− we wkładce „in situ” znajdującej się w otworze wykonanym w ścianie zbiornika umieścić 

rurę 110 PCV pełniącą funkcję górnego przewodu wentylacyjnego oraz zabezpieczającą 
przewody elektryczne;  

− w kielichu rury 110 PCV umieścić trójnik, na który następnie zamontować kominek 
wywiewny wentylacji, 

− w kielichu trójnika będącego przedłużeniem rury osłonowej umieścić bosy koniec rury 110 
PCV i doprowadzić ją do miejsca, w którym zamocowana będzie szafka zasilająca, 
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− zamontować drugi trójnik pełniący funkcję osłony przewodów zasilających i 

sterowniczych, 
− wybrać piasek pod trójnikiem na głębokość około 15 cm i wypoziomować, 
− umieścić w wykopie fundament szafy sterowniczej, nasuwając go na trójnik tak, aby oś 

otworu z umieszczoną w nim rurą osłonową pokrywała się z osią górnego kielicha trójnika;  
− fundament wstępnie wypoziomować, 
− w prostokątnym otworze, znajdującym się w fundamencie pomiędzy rurą osłonową 

zamocowaną na stałe a kielichem trójnika, zmierzyć odległość pomiędzy końcem rury 
osłonowej a kielichem trójnika,  

− po zmierzeniu odległości dociąć odcinek rury 110 PCV na wymaganą długość i wsunąć 
pomiędzy koniec rury osłonowej a kielich trójnika, 

− otwór w trójniku będący przedłużeniem rury osłonowej biegnącej poziomo, po 
przeprowadzeniu przewodów zasilających przepompownię według punktu 3.7.2, 
zabezpieczyć za pomocą pianki montażowej, 

− wypoziomować ostatecznie fundament i zagęścić piasek wokół przewodów 
wentylacyjnych, 

− na ostatnim pierścieniu zamontować stożek zwieńczający zbiornik zwracają uwagę na 
prawidłowe ułożenie drabinki złazowej, 

− kontynuować zagęszczenie obsypki do osiągnięcia poziomu terenu. 
 

 
Bardzo ważnym elementem trwałości studni z PE jest stosowanie odpowiedniej 
obsypki i właściwe jej zagęszczanie zgodnie z niniejszą instrukcją. 
 

 
 
3.3 MONTAŻ ZBIORNIKA Z BETONU. 
 
3.3.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA . 
 

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntów suchych lub po obniżeniu zwierciadła wód 
gruntowych poniżej poziomu posadowienia o minimum 40 cm od dna wykopu, należy postępować 
według poniższych zaleceń traktując je jako alternatywne: 

− wykonać podsypkę o grubości 25 cm z kruszywa kwalifikowanego zagęszczoną do 
stopnia zagęszczenia ID=0,9, 

− ułożyć na dnie wykopu warstwę piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm 
lub beton o konsystencji wilgotnej zagęszczony powierzchniowo, 

− ułożyć na dnie wykopu warstwę chudego betonu o grubości 15 cm i po jego związaniu, 
ułożyć na niej warstwę eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci podlewki z 
zaprawy cementowej o grubości 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o grubości 
5 cm, 

− wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 15 cm, na którą ułożyć warstwę 
eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o 
grubości 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o grubości 5 cm, 

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntów nawodnionych należy postępować według 
poniższych zaleceń traktując je jako alternatywne: 

− ułożyć warstwę żwiru lub grysu o grubości 25 – 50 cm, 
− wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 15 cm, na którą ułożyć warstwę 

eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku. 
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3.3.2 WYKOP I POSADOWIENIE ZBIORNIKA. 
 

Kolejność czynności: 
− przygotować podłoże jedną z metod proponowanych w punkcie 3.3.1., 
− umieścić wykonane w postaci elementu prefabrykowanego dno zbiornika na uprzednio 

przygotowanym podłożu oraz wypoziomować, 
− obsypać podstawę zbiornika obsypką i równomiernie zagęścić mechanicznie ubijarką 

płytową, zagęszczenia należy dokonywać warstwami co 30 cm, 
− oczyścić wrąb wykonany na górnej krawędzi elementu z pozostałości betonu i 

ewentualnych zanieczyszczeń, 
− we wrębie umieścić uszczelkę z gumy surowej układając ją tak, aby jej końce  zacięte 

pod kątem 45o, zachodziły na siebie na odległość min. 10 cm, 
− unieść za pomocą dźwigu kolejny element zbiornika (krąg) i oczyścić wypust w dolnej 

krawędzi kręgu z zanieczyszczeń, 
− zamontować krąg umieszczając go na dnie zbiornika tak, aby uzyskać efekt 

„wypływania gumy” ze złącza, 
− za pomocą kleju do robót hydraulicznych doszczelnić dodatkowo złącze od zewnątrz, 

pokrywając miejsce połączenia odpowiednią ilością kleju, 
− zwrócić przy montażu uwagę na prawidłowe umiejscowienie otworów pod króćce 

dopływowy i zasilający umieszczonych na kolejnych kręgach oraz na położenie stopni 
złazowych wewnątrz zbiornika; w tym celu należy dokładnie zapoznać się z 
dostarczoną przez producenta przepompowni dokumentacją montażową zbiornika i 
postępować ściśle według zawartych tam wskazówek, 

− równocześnie z osadzaniem kolejnych kręgów i doszczelnianiem za pomocą kleju 
zagęszczać piasek wokół zbiornika; zagęszczanie przerwać na poziomie króćców 
zbiornika, 

− ułożyć rurociąg doprowadzający ścieki ze spadkiem min 3%, umieszczając bosy koniec 
rury PCV w uszczelce gumowej znajdującej się w otworze wykonanym w ścianie 
zbiornika, 

− przeprowadzić montaż pionów tłocznych i kolektora według punktu 3.7.2 
przeprowadzając rurę tłoczną przez otwór umieszczoną w ścianie zbiornika; wykonanie 
tej czynności umożliwi dokonanie podłączenia przewodu tłocznego, 

− przestrzeń pomiędzy rurą tłoczną i ścianą zbiornika uszczelnić klejem, 
− podłączyć za pomocą złączki zaciskowej lub kołnierza obrotowego przewód tłoczny z 

rurociągiem odprowadzającym ścieki z przepompowni, 
− kontynuować zagęszczanie obsypki do osiągnięcia poziomu dolnego przewodu 

wentylacji (dotyczy tylko zbiorników o średnicy 1000 mm i PS lokalizowanych w ciągach 
komunikacyjnych), 

− dla zbiorników o średnicy 1000 mm przeprowadzić montaż wentylacji i fundamentu 
szafy sterowniczej analogicznie jak w punkcie 3.2.2. niniejszej instrukcji, 

− dla zbiorników o średnicy powyżej 1000 mm przeprowadzić tylko montaż rury osłonowej 
przewodów sterujących i zasilających oraz fundamentu jak poniżej:  

− w uszczelce gumowej znajdującej się w otworze wykonanym w ścianie zbiornika 
umieścić rurę 110 PCV zabezpieczającą przewody elektryczne;  

− zamontować trójnik pełniący funkcję osłony przewodów zasilających i sterowniczych, 
− wybrać piasek pod trójnikiem na głębokość około 15 cm i wypoziomować, 
− umieścić w wykopie fundament szafy sterowniczej, nasuwając go na trójnik tak, aby oś 

otworu z umieszczoną w nim rurą osłonową pokrywała się z osią górnego kielicha 
trójnika;  

− fundament wstępnie wypoziomować, 
 
 
 
 
 
 



 

 -  - 
29

  
 

− w prostokątnym otworze, znajdującym się w fundamencie pomiędzy rurą osłonową 
zamocowaną na stałe a kielichem trójnika, zmierzyć odległość pomiędzy końcem rury 
osłonowej a kielichem trójnika,  

− po zmierzeniu odległości dociąć odcinek rury 110 PCV na wymaganą długość i wsunąć 
pomiędzy koniec rury osłonowej a kielich trójnika, 

− otwór w trójniku będący przedłużeniem rury osłonowej biegnącej poziomo, po 
przeprowadzeniu przewodów zasilających przepompownię według punktu 3.7.2, 
zabezpieczyć za pomocą pianki montażowej, 

− wypoziomować ostatecznie fundament i zagęścić piasek wokół rury osłonowej i 
fundamentu, 

− na ostatnim kręgu umieścić pokrywę zwieńczającą zbiornik zwracają uwagę na 
prawidłowe ułożenie elementu zgodne z dokumentacją montażową, 

− kontynuować zagęszczenie obsypki do osiągnięcia poziomu terenu. 
 

 
Bardzo ważnym elementem szczelności studni z BT jest prawidłowo wykonane 
uszczelnienie między kręgami i doszczelnienie miejsc styku kręgów klejem. 
 

 
Celem dodatkowego zabezpieczenia miejsc połączenia kręgów można je 
doszczelnić od wewnątrz studni klejem do robót hydraulicznych.  

 
 
3.4 MONTAŻ ZBIORNIKA Z POLIMEROBETONU. 
 
3.4.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 
 

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntów suchych lub po obniżeniu zwierciadła wód 
gruntowych poniżej poziomu posadowienia o minimum 40 cm od dna wykopu, należy postępować 
według poniższych zaleceń traktując je jako alternatywne: 

− wykonać podsypkę o grubości 25 cm z kruszywa kwalifikowanego zagęszczoną do 
stopnia zagęszczenia ID=0,9, 

− ułożyć na dnie wykopu warstwę piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm 
lub beton o konsystencji wilgotnej zagęszczony powierzchniowo, 

− ułożyć na dnie wykopu warstwę chudego betonu o grubości 15 cm i po jego związaniu, 
ułożyć na niej warstwę eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci podlewki z 
zaprawy cementowej o grubości 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o grubości 
5 cm, 

− wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 15 cm, na którą ułożyć warstwę 
eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o 
grubości 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o grubości 5 cm, 

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntów nawodnionych należy postępować według 
poniższych zaleceń traktując je jako alternatywne: 

− ułożyć warstwę żwiru lub grysu o grubości 25 – 50 cm, 
− wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 15 cm, na którą ułożyć warstwę 

eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA
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3.4.2 WYKOP I POSADOWIENIE ZBIORNIKA. 
 

Kolejność czynności: 
− przygotować podłoże jedną z metod proponowanych w punkcie 3.4.1., 
− prefabrykowany zbiornik z zamontowanym fabrycznie wewnętrznym układem 

hydraulicznym ustawić pionowo i zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem, 
− uchwycić zbiornik wyłącznie za uchwyty umieszczone na powierzchni cylindrycznej 

obudowy i umieścić w wykopie orientując króćcami: tłocznym i doprowadzającym ścieki 
na właściwą pozycję, 

− wypoziomować zbiornik w wykopie, 
− obsypać zbiornik piaskiem, zagęszczając obsypkę warstwami co 30 cm do poziomu 

króćców, 
− ułożyć rurociąg doprowadzający ścieki ze spadkiem min 3%, umieszczając bosy koniec 

rury PCV w otworze z uszczelką gumową wykonanym w ścianie zbiornika, 
− podłączyć za pomocą złączki zaciskowej lub kołnierza obrotowego przewód tłoczny z 

rurociągiem odprowadzającym ścieki z przepompowni, 
− kontynuować zagęszczanie obsypki do osiągnięcia poziomu dolnego przewodu 

wentylacji (dotyczy tylko zbiorników o średnicy 1000 mm i PS lokalizowanych w ciągach 
komunikacyjnych), 

− dla zbiorników o średnicy 1000 mm przeprowadzić montaż wentylacji i fundamentu 
szafy sterowniczej analogicznie jak w punkcie 3.3.2. niniejszej instrukcji, 

− dla zbiorników o średnicy powyżej 1000 mm przeprowadzić tylko montaż rury osłonowej 
przewodów sterujących i zasilających oraz fundamentu jak poniżej:  

− w uszczelce gumowej znajdującej się w otworze wykonanym w ścianie zbiornika 
umieścić rurę 110 PCV zabezpieczającą przewody elektryczne;  

− zamontować trójnik pełniący funkcję osłony przewodów zasilających i sterowniczych, 
− wybrać piasek pod trójnikiem na głębokość około 15 cm i wypoziomować, 
− umieścić w wykopie fundament szafy sterowniczej, nasuwając go na trójnik tak, aby oś 

otworu z umieszczoną w nim rurą osłonową pokrywała się z osią górnego kielicha 
trójnika;  

− fundament wstępnie wypoziomować, 
− w prostokątnym otworze, znajdującym się w fundamencie pomiędzy rurą osłonową 

zamocowaną na stałe a kielichem trójnika, zmierzyć odległość pomiędzy końcem rury 
osłonowej a kielichem trójnika,  

− po zmierzeniu odległości dociąć odcinek rury 110 PCV na wymaganą długość i wsunąć 
pomiędzy koniec rury osłonowej a kielich trójnika, 

− otwór w trójniku będący przedłużeniem rury osłonowej biegnącej poziomo, po 
przeprowadzeniu przewodów zasilających przepompownię według punktu 3.7.2, 
zabezpieczyć za pomocą pianki montażowej, 

− wypoziomować ostatecznie fundament i zagęścić piasek wokół rury osłonowej i 
fundamentu, 

− kontynuować zagęszczenie obsypki do osiągnięcia poziomu terenu. 
 
 

Pod żadnym pozorem nie wolno unosić zbiornika z polimerobetonu za ucha 
umieszczone na pokrywie. Pokrywa jest przyklejona! Zerwanie połączenia 
klejowego pomiędzy pokrywą a zbiornikiem może być przyczyną wypadku! 
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3.5 MONTAŻ ZBIORNIKA Z BETONU SPRĘŻONEGO. 
 
3.5.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.  
 

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntów suchych lub po obniżeniu zwierciadła wód 
gruntowych poniżej poziomu posadowienia o minimum 40 cm od dna wykopu, należy postępować 
według poniższych zaleceń traktując je jako alternatywne: 

− wykonać podsypkę o grubości 25 cm z kruszywa kwalifikowanego zagęszczoną do 
stopnia zagęszczenia ID=0,9, 

− ułożyć na dnie wykopu warstwę piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm 
lub beton o konsystencji wilgotnej zagęszczony powierzchniowo, 

− ułożyć na dnie wykopu warstwę chudego betonu o grubości 15 cm i po jego związaniu, 
ułożyć na niej warstwę eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci podlewki z 
zaprawy cementowej o grubości 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o grubości 
5 cm, 

− wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 15 cm, na którą ułożyć warstwę 
eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o 
grubości 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o grubości 5 cm, 

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntów nawodnionych należy postępować według 
poniższych zaleceń traktując je jako alternatywne: 

− ułożyć warstwę żwiru lub grysu o grubości 25 – 50 cm, 
− wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 15 cm, na którą ułożyć warstwę 

eliminującą naprężenia krawędziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku. 
 

3.5.2 WYKOP I POSADOWIENIE ZBIORNIKA. 
 

Kolejność czynności: 
− przygotować podłoże jedną z metod proponowanych w punkcie 3.4.1., 
− prefabrykowany zbiornik z zamontowanym fabrycznie wewnętrznym układem 

hydraulicznym ustawić pionowo i zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem, 
− uchwycić zbiornik wyłącznie za uchwyty umieszczone na powierzchni cylindrycznej 

obudowy i umieścić w wykopie orientując króćcami: tłocznym i doprowadzającym ścieki 
na właściwą pozycję, 

− wypoziomować zbiornik w wykopie, 
− obsypać zbiornik piaskiem, zagęszczając obsypkę warstwami co 30 cm do poziomu 

króćców, 
− ułożyć rurociąg doprowadzający ścieki ze spadkiem min 3%, umieszczając bosy koniec 

rury PCV w otworze z uszczelką gumową wykonanym w ścianie zbiornika, 
− podłączyć za pomocą złączki zaciskowej lub kołnierza obrotowego przewód tłoczny z 

rurociągiem odprowadzającym ścieki z przepompowni, 
− kontynuować zagęszczanie obsypki do osiągnięcia poziomu dolnego przewodu 

wentylacji (dotyczy tylko zbiorników o średnicy 1000 mm i PS lokalizowanych w ciągach 
komunikacyjnych), 

− dla zbiorników o średnicy 1000 mm przeprowadzić montaż wentylacji i fundamentu 
szafy sterowniczej analogicznie jak w punkcie 3.4.2. niniejszej instrukcji, 

− dla zbiorników o średnicy powyżej 1000 mm przeprowadzić tylko montaż rury osłonowej 
przewodów sterujących i zasilających oraz fundamentu jak poniżej:  

− w uszczelce gumowej znajdującej się w otworze wykonanym w ścianie zbiornika 
umieścić rurę 110 PCV zabezpieczającą przewody elektryczne;  

− zamontować trójnik pełniący funkcję osłony przewodów zasilających i sterowniczych, 
− wybrać piasek pod trójnikiem na głębokość około 15 cm i wypoziomować, 

 
 
 



 

 -  - 
32

 
 
 

− umieścić w wykopie fundament szafy sterowniczej, nasuwając go na trójnik tak, aby oś 
otworu z umieszczoną w nim rurą osłonową pokrywała się z osią górnego kielicha 
trójnika;  

− fundament wstępnie wypoziomować, 
− w prostokątnym otworze, znajdującym się w fundamencie pomiędzy rurą osłonową 

zamocowaną na stałe a kielichem trójnika, zmierzyć odległość pomiędzy końcem rury 
osłonowej a kielichem trójnika,  

− po zmierzeniu odległości dociąć odcinek rury 110 PCV na wymaganą długość i wsunąć 
pomiędzy koniec rury osłonowej a kielich trójnika, 

− otwór w trójniku będący przedłużeniem rury osłonowej biegnącej poziomo, po 
przeprowadzeniu przewodów zasilających przepompownię według punktu 3.7.2, 
zabezpieczyć za pomocą pianki montażowej, 

− wypoziomować ostatecznie fundament i zagęścić piasek wokół rury osłonowej i 
fundamentu, 

− na górnej krawędzi zbiornika umieścić pokrywę, zwracając uwagę na prawidłowe 
ułożenie elementu zgodne z dokumentacją montażową, 

− kontynuować zagęszczenie obsypki do osiągnięcia poziomu terenu. 
 

 
Ze względu na szczególnie dużą masę zbiorników z betonu sprężonego montaż 
należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością!  
 

 
3.6 WYKONANIE ZWIEŃCZENIA ZBIORNIKA. 
 
3.6.1 ZWIEŃCZENIE PRZEPOMPOWNI UMIEJSCOWIONEJ W TERENIE ZIELONYM.  
 

Zwieńczenie przepompowni wyposażonej w zbiornik z BT, PB i BS umiejscowionej w 
terenie zielonym stanowi standardowo właz stalowy o wielkości zależnej od średnicy zbiornika: 

− typ A (600 x 750 mm) do zbiorników o średnicy 1200 mm, 
− typ B (700 x 950 mm) do zbiorników o średnicy 1500 mm, 
− typ C (930 x 1500 mm) do zbiorników o średnicy 2000 mm, 
− typ D (600 x 600 mm) do zbiorników o średnicy 1000 mm (wykonanie alternatywne do 

włazu żeliwnego klasy A15). 
Właz stalowy mocowany jest do pokrywy zbiornika za pomocą czterech śrub M12x40 

wykonanych ze stali nierdzewnej.  
Zwieńczenie przepompowni wyposażonej w zbiornik z PE umiejscowionej w terenie 

zielonym stanowi standardowo pokrywa żeliwna klasy A15. 
W skład zwieńczenia przepompowni wyposażonych w zbiornik z BT, PB i BS o średnicy 

powyżej 1000 mm wchodzi wentylacja z PCV umieszczona na pokrywie zbiornika. 
 

3.6.2 ZWIEŃCZENIE PRZEPOMPOWNI UMIEJSCOWIONEJ W CIĄGU 
KOMUNIKACYJNYM. 

 
Zwieńczenie przepompowni ze zbiornikiem z BT, PB i BS umiejscowionej w ciągu 

komunikacyjnym stanowi standardowo właz żeliwny kanałowy klasy A15 – D400 spoczywający na 
pokrywie zbiornika. Właz zamocowany jest do pokrywy poprzez obetonowanie wieńca włazu. 

Zwieńczenie przepompowni wyposażonej w zbiornik z PE umiejscowionej w terenie 
zielonym stanowi standardowo pokrywa żeliwna klasy A15 – D400 umieszczona na pierścieniu 
odciążającym. Właz zamocowany jest do pokrywy poprzez obetonowanie wieńca włazu. 
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3.7 MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO. 
 
3.7.1 PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW. 
 

W zależności od rodzaju zastosowanej obudowy przepompowni, przygotowanie elementów 
przebiega według poniższych wskazówek. 

Dla zbiorników z PE i BT, w których instalacja jest montowana na placu budowy 
należy: 

− sprawdzić elementy zgodnie z załączoną do przepompowni listą kompletacji, 
− sprawdzić, czy gwinty 2” nacięte na elementach instalacji DN50 (rurach tłocznych DN50 

i kolanach kolektora DN50) nie posiadają uszkodzeń, 
− sprawdzić, czy kołnierze na elementach instalacji (rurach tłocznych i elementach 

kolektora o średnicy DN80 – DN150) nie posiadają uszkodzeń, 
− sprawdzić, czy gwinty wykonane w stopach sprzęgających SS50 (2”) i zaworach 

zwrotnych z kulą gumową ZZG50 (2”) nie posiadają uszkodzeń, 
− sprawdzić, czy kołnierze w stopach sprzęgających SS80 – SS150 i zaworach zwrotnych 

z kulą gumową ZZG80 – ZZG150 nie posiadają uszkodzeń, zwracając uwagę przede 
wszystkim na stan i położenie uszczelek gumowych, 

− przygotować imadło montażowe dla instalacji DN50. 
Dla zbiorników z PB i BS, w których instalacja jest zmontowana fabrycznie przez 

producenta należy: 
− sprawdzić czy podczas transportu przepompowni zmontowane piony tłoczne i kolektor 

nie uległy przemieszczeniu; zabezpieczenie transportowe w postaci drewnianych 
podpórek rozpartych klinami powinno być stabilne i nie wykazywać tendencji do 
przemieszczania się, 

− po sprawdzeniu położenia instalacji usunąć zabezpieczenie transportowe. 
 

3.7.2 MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO PRZEPOMPOWNI 
ZE ZBIORNIKIEM Z POLIETYLENU. 

 
Zmontować piony tłoczne: lewy i prawy. W tym celu należy: 
− skręcić ze sobą zawór zwrotny z kulą gumową (25), złączkę 2” N8 (11), zawór kulowy 

nierdzewny 2” (8) ustawiając je wzajemnie zgodnie z rysunkiem 11, 
− wkręcić rurę tłoczną (17) w stopę sprzęgającą (2), 
− wkręcić zespół (rura tłoczna – stopa sprzęgająca) w zawór zwrotny z kulą gumową (25). 
Powyższe czynności odnoszą się również do pionu tłocznego prawego. 
− na uprzednio przygotowane śruby lub kotwy zamocować piony tłoczne prawy i lewy; nie 

dokręcać śrub ostatecznie. 
− zmontować rurę przepustową (7) z kołnierzem (23); zmontowany zespół umieścić 

końcem rury w uszczelce znajdującej się w ścianie zbiornika, 
− pomiędzy kolana pionów tłocznych (9) wsunąć kolektor (10), uszczelki (22); całość 

skręcić za pomocą 4 śrub M16x180 (14), 
− zespół rury przepustowej (7) skręcić z kolektorem za pomocą śrub (3) i uszczelki (24), 
− nakręcić na kolektor (10) nasadę strażacką (12) wraz z pokrywą (13), 
− dokręcić ostatecznie śruby mocujące stopy sprzęgające do dna zbiornika, 
− osadzić prowadnice (6) w przewidzianych do tego celu gniazdach stopy sprzęgającej, 
− na zakończeniach prowadnic umieścić wspornik górny (2), 
− zamocować wspornik prowadnic pompy do ściany zbiornika, 
− przyciąć łańcuch (5) na trzy odcinki równej długości, 
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− umieścić pompy (1) w zbiorniku opuszczając je po prowadnicach (6) za pomocą 
łańcuchów (5) – zwrócić uwagę na prawidłowe szczelne osadzenie pomp na zamku 
stopy sprzęgającej i prawidłowe ułożenie uszczelki, 

− na końcu łańcucha umieścić obciążnik (18) z fabrycznie wkręconą śrubą z uchem (21), 
− do łańcucha z obciążnikiem zamocować za pomocą opasek zaciskowych wyłączniki 

pływakowe (4) według rysunku 12, 
− wyprowadzić na zewnątrz przepompowni przewody pływaków oraz przewody zasilające 

pomp umieszczając je w rurze osłonowej 110 PCV, 
− zamocować szafkę sterowniczą (19), 
− podłączyć pompy i sterowanie (wyłączniki pływakowe) do zacisków szafy, 
− podłączyć szafę sterującą (19) do zasilania, 
− zabezpieczyć zbiornik przez zwieńczenie go pokrywą lub włazem według punktu 3.6. 
 

W przypadku demontażu  w/w  czynności należy wykonać w kolejności 
odwrotnej. 

 
Zawór kulowy pozostawić w pozycji „otwarte” (dźwignia powinna się znajdować 
w pozycji wzdłuż osi zaworu!). 
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Rys. 12. Widok elementów instalacji tłocznej DN50 przepompowni dwupompowej . 

 
 
Rys. 12. Widok elementów instalacji tłocznej DN50 przepompowni dwupompowej. 
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Widok zmontowanej instalacji tłocznej DN50 przepompowni dwupompowej przedstawia rysunek 
13. 

 
 
 

Rys. 13. Widok zmontowanej instalacji tłocznej DN50 przepompowni dwupompowej. 
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Widok zmontowanego zespołu wyłączników pływakowych z określonymi odległościami 
pomiędzy wyłącznikami pozwalającymi przeprowadzić próbny rozruch przepompowni 
dwupompowej przedstawia rysunek 14. 

 
Rys. 14. Widok zmontowanego zespołu wyłączników pływakowych przepompowni 
dwupompowej. 

 
3.7.3 MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO O ŚREDNICY DN50 

PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z BETONU. 
 

Ze względu na podobieństwo konstrukcyjne przepompowni ścieków z obudową z 
PE do konstrukcji przepompowni zbudowanej w oparciu o zbiornik z BT, należy podczas 
montażu instalacji o średnicy DN50 postępować analogicznie jak w punkcie 3.7.1. Montaż 
wspornika prowadnic przeprowadzić wg punktu 3.7.6. 
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3.7.4 MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO O ŚREDNICY DN80 
– DN150 PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z BETONU. 

 
Zmontować piony tłoczne: lewy i prawy. W tym celu należy: 
− sprawdzić, czy śruby mocujące stopy sprzęgające (4) do dna zbiornika są dokręcone; w 

razie potrzeby dokręcić, 
− do umieszczonej na dnie zbiornika stopy sprzęgającej (4), zamocować za pomocą 

połączenia kołnierzowego pion tłoczny (5), 
− na przyldze kołnierza pionu tłocznego umieścić uszczelkę wykonaną z gumy NBR lub z 

płyty uszczelniającej (GAMBIT AF-OIL),  
− zamontować na rurze tłocznej zawór zwrotny z kulą gumową ZZG (6), umieszczając go 

zgodnie z kierunkiem przepływu oznaczonym na obudowie, 
− na przyldze kołnierza zaworu ZZG (6) umieścić uszczelkę wykonaną z gumy NBR lub z 

płyty uszczelniającej (GAMBIT AF-OIL), 
− zamontować zasuwę z gumowanym klinem (7), orientując pokrętło zgodnie z rysunkiem 

nr 13. 
Powyższe czynności odnoszą się również do pionu tłocznego prawego. 
− zmontować rurę przepustową z kołnierzem (9); zmontowany zespół umieścić końcem 

rury w otworze znajdującej się w ścianie zbiornika, 
− na przylgach kołnierzy zasuw umieścić uszczelki wykonane z gumy NBR lub z płyty 

uszczelniającej (GAMBIT AF-OIL), 
− zamontować kolektor tłoczny (8), 
− pomiędzy przylgami kolektora i kołnierza rury przepustowej umieścić uszczelkę 

wykonaną z gumy NBR lub z płyty uszczelniającej (GAMBIT AF-OIL), 
− połączyć kolektor tłoczny z kołnierzem zamocowanym na rurze przepustowej, 
− nakręcić na kolektor nasadę strażacką wraz z pokrywą (10), 
− osadzić prowadnice (11) w przewidzianych do tego celu gniazdach stopy sprzęgającej, 
− na zakończeniach prowadnic umieścić wspornik górny (12), 
− do pokrywy przepompowni zamocować element wsporczy pozwalający na 

zamocowanie i regulację wspornika górnego prowadnic, 
− zamocować wspornik prowadnic pompy do ściany zbiornika, 
− przyciąć łańcuch (14) na trzy odcinki równej długości, 
− umieścić pompy w zbiorniku opuszczając je po prowadnicach za pomocą łańcuchów – 

zwrócić uwagę na prawidłowe szczelne osadzenie pomp na zamku stopy sprzęgającej i 
prawidłowe ułożenie uszczelki, 

− na końcu łańcucha umieścić obciążnik (15) z fabrycznie wkręconą śrubą z uchem, 
− do łańcucha z obciążnikiem zamocować za pomocą opasek zaciskowych wyłączniki 

pływakowe (16) według rysunku nr 14, 
− wyprowadzić na zewnątrz przepompowni przewody pływaków oraz przewody zasilające 

pomp umieszczając je w rurze osłonowej 110 PCV, 
− zamocować szafę sterującą (18) na fundamencie, 
− podłączyć pompy i sterowanie (wyłączniki pływakowe) do zacisków szafy, 
− podłączyć szafę sterowniczą do zasilania, 
− zamontować wentylację z PCV (17) w przeznaczonych do tego celu otworach w 

pokrywie przepompowni, 
− zabezpieczyć zbiornik przez zwieńczenie go pokrywą (13) lub włazem według punktu 

3.6. 
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Zmontowaną instalację tłoczną DN80 przepompowni dwupompowej przedstawia rysunek nr 15.  
   

 
 
Rys. 15. Widok zmontowanej instalacji tłocznej DN80 przepompowni dwupompowej. 
 
 

3.7.5 MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO O ŚREDNICY DN80 
– DN150 PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z POLIMEROBETONU. 

 
Przepompownia ścieków typu PS wyposażona w zbiornik z PB wyposażona jest w 

zmontowany fabrycznie układ hydrauliczny. Jedyną czynnością jakiej należy dokonać jest 
umieszczenie w zbiorniku pomp oraz przeprowadzenie przewodów sterująco-zasilających przez 
przepust kablowy. 
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3.7.6 MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU HYDRAULICZNEGO O ŚREDNICY DN80 
– DN150 PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z BETONU SPRĘŻONEGO. 

 
Przepompownia ścieków typu PS wyposażona w zbiornik z BS wyposażona jest w 

zmontowany fabrycznie układ hydrauliczny. Z uwagi na konieczność montowania na placu budowy 
pokrywy zbiornika należy w niżej opisany sposób dokonać montażu prowadnic i wentylacji. W tym 
celu należy: 

− osadzić prowadnice (11) w przewidzianych do tego celu gniazdach stopy sprzęgającej, 
− na zakończeniach prowadnic umieścić wspornik górny (12), 
− do pokrywy przepompowni zamocować element wsporczy pozwalający na 

zamocowanie i regulację wspornika górnego prowadnic, 
− zamocować wspornik prowadnic pompy do wewnętrznej strony pokrywy zbiornika, 
− zamontować wentylację z PCV (17) w przeznaczonych do tego celu otworach w 

pokrywie przepompowni, 
− zabezpieczyć zbiornik przez zwieńczenie go pokrywą (13) lub włazem według punktu 

3.6. 
 
3.8 PODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 
 
3.8.1 SPRAWDZENIE KIERUNKU OBROTÓW.  
 

Poniższy punkt dotyczy tylko pomp zasilanych napięciem 3 x 380 – 415 V. 
  Sprawdzenia kierunku obrotów należy dokonać wzrokowo patrząc na wlot pompy. 
Niewłaściwy kierunek obrotów powoduje spadek ciśnienia i wydajności. W celu sprawdzenia 
prawidłowości obrotów należy postąpić według poniższych wskazówek: 

− wyjąć pompę ze zbiornika i położyć poziomo tak, aby móc obserwować wlot pompy i 
obracający się wirnik, 

− podłączyć przewód zasilający pompy do zacisków szafy zasilającej, 
− zapewnić odległość min. 1 m od ludzi i przedmiotów, 
− przełączyć tryb pracy szafy sterującej na tryb ręczny (R), 
− włączyć zasilanie szafy przełącznikiem znajdującym się na wewnętrznych drzwiach 

szafy 
− nacisnąć przycisk START załączający pompę w trybie ręcznym  – pompa załączy się, 
− obserwować przez kilka sekund obracający się wirnik – ruch przeciwny do wskazówek 

zegara jest prawidłowy, w przeciwnym razie należy skorygować podłączenie zasilania 
poprzez zamianę dwóch faz, 

− wyłączyć pompę naciskając przycisk STOP, 
− oznaczyć sekwencję przewodów i odłączyć zasilanie przed ostateczną instalacją pompy 

w zbiorniku. 
− czynności powtórzyć dla pompy drugiej. 
 

Sprawdzenia kierunku obrotów nie przeprowadza się dla pomp z silnikami 
zasilanymi napięciem 1 x 220 – 230V. 
 

3.8.2 PODŁĄCZENIE DO SZAFY STERUJĄCEJ TYPU SSP 1. 
 

Po sprawdzeniu kierunku obrotów i zamontowaniu instalacji hydraulicznej, należy 
ostatecznie podłączyć przewody sterująco-zasilające do szafy zasilającej typu SSP 1. 

W tym celu należy: 
− przewody przeprowadzić przez rurę ochronną z PCV i umieścić ich końce w szafie 

sterującej, 
− zaprasować końcówki przewodów zapraskami typu Ki, 
− podłączenia należy dokonać przeprowadzając przewody z zaprasowanymi końcówkami 

pod listwę i podłączając odpowiednio:  
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− przewód zasilający pompę do zacisków wyłącznika pompy, oznaczonych dla 1 x 220 – 
230 V - L, N i zacisku ochronnego PE, dla 3 x 400 – 415 V – L1,L2,L3  i zacisku 
ochronnego PE, 

− przewody wyłączników pływakowych do zacisków 1,1 i 2,2 umieszczonych na listwie 
zaciskowej; schematy połączeń szafy typu SSP 1 zawiera załącznik nr 1 i 2 punktu 9 
niniejszej instrukcji; widok listwy zaciskowej montowanej w szafie SSP 1 przedstawia 
rysunek 16 i rysunek 17. 

 
 
 
 

 
Rys. 16. Widok listwy zaciskowej przepompowni ścieków o mocy zainstalowanej pompy do 
5,5 kW. 

 

 
Rys. 17. Widok listwy zaciskowej przepompowni ścieków o mocy zainstalowanej pompy od 
5,5 kW. 

 
− pozostawić w przepompowni odcinek każdego przewodu o długości pozwalającej na 

swobodne manewrowanie pompą i wyłącznikami pływakowymi podczas czynności 
obsługowych i przeglądów (około 1 m), 

 
3.8.3 PODŁĄCZENIE DO SZAFY STERUJĄCEJ TYPU SPE 2. 
 

Po sprawdzeniu kierunku obrotów i zamontowaniu instalacji hydraulicznej, należy 
ostatecznie podłączyć przewody sterująco-zasilające do szafy zasilającej typu SPE 2. 

W tym celu należy: 
− przewody przeprowadzić przez rurę ochronną z PCV i umieścić ich końce w szafie 

sterującej, 
− zaprasować końcówki przewodów zapraskami typu KI, 
− podłączenia należy dokonać przeprowadzając przewody z zaprasowanymi końcówkami 

pod listwę i podłączając odpowiednio:  
− przewód zasilający pompę do zacisków wyłącznika pompy, oznaczonych dla 1 x 220 – 

230 V - L, N i zacisku ochronnego, dla 3 x 400 – 415 V – U, W, V  i zacisku 
ochronnego, 

− przewody wyłączników pływakowych do zacisków 1,1; 2,2; 3,3;  umieszczonych na 
listwie zaciskowej;  

Na zaciskach 4,4; 5,5; 6,6 są wyprowadzone sygnały bezpotencjałowe informujące 
odpowiednio o awarii pompy 1, awarii pompy 2, poziomie przelewowym (podniesieniu 
wyłącznika pływakowego trzeciego P3) 

schematy połączeń szafy typu SPE 2 zawiera załącznik nr 1 i 2 punktu 9 niniejszej 
instrukcji; widoki listew zaciskowych montowanych w szafach SPE 2 przedstawiają 
rysunki 18 i 19. 

Rys. 18. Widok listwy zaciskowej przepompowni ścieków o mocy zainstalowanych pomp do 
5,5 kW. 
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Rys. 19. Widok listwy zaciskowej przepompowni ścieków o mocy zainstalowanych pomp do 
5,5 kW. 
− pozostawić w przepompowni odcinek każdego przewodu o długości pozwalającej na 

swobodne manewrowanie pompami i wyłącznikami pływakowymi podczas czynności 
obsługowych i przeglądów (około 1 m). 

 
Wszystkie powyższe prace elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca 
wymagane uprawnienia do wykonywania tego typu prac, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Niezastosowanie się do tego zalecenia wiąże się z 
utratą gwarancji na wyrób oraz możliwością porażenia prądem elektrycznym. 

 
4. URUCHOMIENIE PRZEPOMPOWNI. 
 
4.1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

Przepompownie typu PS uruchamia się z zachowaniem poniższych wymagań: 
− bezwzględnie należy zalać zbiornik przepompowni wodą w ilości pozwalającej 

sprawdzić poprawność działania wyłącznika pływakowego sygnalizującego poziom 
alarmowy, 

− zabezpieczyć wystarczającą ilość wody, aby przeprowadzić regulację położenia 
wyłączników pływakowych; w razie potrzeby uzupełnić zbiornik do wymaganego 
poziomu, 

− sprawdzić drożność rurociągu odprowadzającego ścieki oraz upewnić się, czy nie ma 
na nim zamkniętych zaworów, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie uruchomienia, 

− zabezpieczyć teren wokół przepompowni tak, aby osoby postronne (dzieci!) nie 
znajdowały się w pobliżu, 

− upewnić się, czy zasilanie przepompowni jest prawidłowe co do wartości napięcia i 
natężenia prądu – zgodnych z danymi na tabliczce znamionowej pomp(y); w 
przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia i tym samym 
utrata uprawnień gwarancyjnych, 

− przy pierwszym uruchomieniu wymagana jest obecność osoby uprawnionej do 
wykonywania prac elektrycznych, posiadającej niezbędny zestaw narzędzi pozwalający 
sprawdzić poprawność pracy urządzenia. 

 
Nie dopuszcza się dokonywania próbnego rozruchu „na sucho”, lub z 
minimalną ilością wody w zbiorniku. Pompa(y) powinna(y) być bezwzględnie 
zanurzona(e) w cieczy! 
 

Uruchomienie odbywa się przy otwartej pokrywie! Zabrania się przebywania 
osobom postronnym w pobliżu przepompowni, podczas pracy z otwartą 
pokrywą przy rozruchu próbnym. 
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4.2 URUCHOMIENIE. 
 

Przy uruchomieniu przepompowni dwupompowej typu PS należy postępować jak poniżej: 
− zapewnić wszystkie wymagania zawarte w punkcie 4.1, 
− otworzyć pokrywę przepompowni, 
− otworzyć szafę sterującą, 
− przełącznik trybu pracy przełączyć w tryb automatyczny, 
− otworzyć zasuwy lub zawory kulowe odcinające, 
− uruchomić urządzenie wyłącznikiem, umieszczonym na szafie zasilającej – poprawnie 

podłączony alarmowy wyłącznik pływakowy S4 uruchomi sygnał dźwiękowy i świetlny 
zabudowany na szafie zasilającej; poprawnie podłączone pływaki S3 i S2 uruchomią 
pompy. przy braku sygnału należy skorygować podłączenie pływaka lub napełnić 
zbiornik wodą do wyższego poziomu, 

− skasować wskazanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku KAS, 
− obserwować pracę pomp; poprawnie pracujące pompy powinny wydawać jednostajny 

równomierny szum, bez drgań i szarpnięć, 
− za pomocą cęgów zmierzyć wartość prądu przepływającego w obwodzie zasilającym 

każdą z pomp; wartość powinna być zgodna z danymi umieszczonymi na tabliczce 
znamionowej pompy; pompa posiada dwie tabliczki znamionowe, z których jedna 
umieszczona jest na pompie, druga w szafie zasilającej, 

− obserwować szybkość ubywania wody w zbiorniku; jeśli ubytek jest powolny – oznacza 
to nieprawidłowe podłączenie zasilania pomp (przeciwne obroty), lub przytkanie 
(niedrożność) rurociągu tłocznego, jeśli podłączenie pomp jest prawidłowe, istnieje 
podejrzenie o niedrożność rurociągu tłocznego,  

− do próbnego pompowania przy niedrożnym rurociągu tłocznym, należy użyć nasady 
strażackiej zabudowanej na kolektorze; w tym celu należy do niej podłączyć wąż 
strażacki o średnicy 50 mm i odprowadzić ciecz do kanalizacji burzowej lub rowu, 

− sprawdzić drożność rurociągu tłocznego; po stwierdzeniu niedrożności przepłukać 
rurociąg wodą doprowadzoną z sieci wodociągowej za pomocą węża strażackiego 50 
mm podłączonego do nasady strażackiej na kolektorze, 

− zdemontować wąż strażacki i założyć pokrywę nasady, 
− uruchomić przepompownie powtórnie napełnioną wodą do poziomu S2 załączenia 

pierwszej pompy, 
− obserwować pracę pompowni, 
− odpompowywać wodę do poziomu, w którym wyłącznik pływakowy S1 wyłączy 

urządzenie, 
− powtórzyć cykl: napełnienie – odpompowanie; jeśli praca urządzenia jest prawidłowa a 

algorytm pracy naprzemiennej uruchomił dla poziomu S2 pompę, która nie pracowała w 
poprzednim cyklu; zakończyć rozruch, 

− zabezpieczyć przepompownię przez zamknięcie pokrywy. 
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5. EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI. 
 
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
Przepompownie typu PS są urządzeniami, które podczas normalnej eksploatacji nie 

wymagają czynności obsługowych.  
LFP zaleca corocznie dokonywać przeglądu przepompowni w celu eliminacji potencjalnych 

nieprawidłowości w jej pracy. W tym celu należy: 
− wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym, umieszczonym na szafie zasilającej, 
− otworzyć zbiornik poprzez zdjęcie pokrywę lub otwarcie włazu, 
− odczekać 15 minut, aż naturalny ruch powietrza usunie z przepompowni występujące 

tam toksyczne gazy (w razie konieczności użyć wentylator), 
− silnym strumieniem wody z sieci wodociągowej opłukać z osadów kolektor i rurę tłoczną 

za zaworami oraz stopnie złazowe (drabinkę) i pomost technologiczny, 
− zamknąć zasuwy odcinające lub zawory odcinające znajdujące się na pionach 

tłocznych, 
− odkręcić pokrywy zabezpieczające wyczystki zaworów zwrotnych z kulą gumową 
− wyjąć kulę i wyczyścić gniazdo oraz kanał każdego z zaworów; kula nie powinna na 

całej swej powierzchni nosić wyraźnych śladów współpracy z gniazdem, 
− zamontować pokrywy zaworów zwrotnego, 
− dokonać oględzin rur tłocznych; w przypadku instalacji ze stali ocynkowanej zwrócić 

uwagę na stan powłoki ochronnej; skorodowane elementy wymienić na nowe, 
− wyjąć ze zbiornika łańcuch z zamocowanym zespołem pływaków sterujących, 
− opłukać dokładnie pływaki wodą z sieci wodociągowej oraz usunąć osady i fekalia, 
− obejrzeć pływaki, czy nie mają pęknięć obudowy powodujących powstanie 

nieszczelności; oraz czy przewody w miejscu zginania nie mają pęknięć i przetarć, 
− za pomocą łańcuchów unieść pompy zatapialne i opłukać wodą z sieci wodociągowej, 
− obejrzeć dokładnie każdą pompę zatapialną; powłoka lakiernicza powinna być cała bez 

większych widocznych ubytków; dopuszcza się niewielkie uszkodzenia w okolicy króćca 
ssącego i rozdrabniacza, spowodowane podsysaniem przez pompę zanieczyszczeń 
ścierających, 

− osuszyć pompę; po osuszeniu pokryć ubytki farbą ochronną; dopuszcza się użycie 
farby miniowej lub równoważnej, 

− w przypadku gdy eksploatowana przepompownia wyposażona jest w pompę typu DM 
(DRENA MIX) posiadającą rozdrabniacz, należy skontrolować jego stopień zużycia 
według wskazówek zawartych w punkcie 5.2, 

− na zakończenie czynności przeglądowych, zamontować pompy i wyłączniki pływakowe, 
− otworzyć zasuwy lub zawory kulowe odcinające, 
− przeprowadzić próbę ruchową przepompowni postępując według punktu 4.2. 

 
Zabrania się powtórnego uruchamiania przepompowni po stwierdzeniu 
jakichkolwiek uszkodzeń elementów sterujących. Grozi to porażeniem prądem 
oraz uszkodzeniem pompy i sterowania! 
 
W przypadku występowania uszkodzeń kuli gumowej zaworu zwrotnego, nie 
naprawiać elementu samodzielnie! Wymienić zawór zwrotny. W przypadku 
uszkodzenia kuli w zaworze zwrotnym zintegrowanym z zawiesiem – wymienić 
kulę na fabrycznie nową. 
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5.2 KONTROLA I REGULACJA POMPY Z MECHANIZMEM ROZDRABNIAJĄCYM. 
 
5.2.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO NOŻA I TARCZY TNĄCEJ. 
 

Pompy zatapialne typu DM (DRENA MIX) dla poprawnej i niezawodnej pracy wymagają 
kontroli stopnia zużycia mechanizmu rozdrabniacza. W tym celu należy: 

− sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone, 
− wyjęty z przepompowni pompę i położyć tak, aby pod pompę można było podłożyć 

tekturę albo deskę,  
− uchwycić za nóż rozdrabniacza i poprzez kilkukrotne obrócenie wałem pompy ocenić, 

czy nie występuje ocieranie noża o tarczę rozdrabniacza, 
− jeśli wał pompy obraca się swobodnie, wizualnie ocenić, czy krawędzie tnące noża i 

otwory wlotowe tarczy rozdrabniacza nie są wytarte przez piasek; jeśli tak, uszkodzone 
elementy wymienić postępując według wytycznych zawartych w punkcie 5.2.2, 

− nóż, który nie nosi wyraźnych śladów zużycia wyregulować, postępując zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w punkcie 5.2.3. 

 
Zabrania się powtórnego umieszczania w przepompowni pompy ze zużytym lub 
niewyregulowanym mechanizmem rozdrabniacza!  
 

 
5.2.2 WYMIANA NOŻA I TARCZY TNĄCEJ. 
 

Aby wymienić podzespół należy postępować według poniższych wskazówek: 
− zablokować wirnik pompy umieszczając w jednym z otworów tarczy pręt stalowy o 

średnicy 5 mm, 
− obrócić nóż tnący tak, aby oparł się o pręt, 
− kluczem nasadkowym 14 odkręcić śrubę mocującą nóż tnący do wału pompy, 
− ściągnąć nóż z wału; w tym celu użyć dwóch wkrętaków, które należy wsunąć pomiędzy 

nóż a tarczę rozdrabniacza, 
− odkręcić kluczem oczkowym 10 trzy śruby M6 mocujące tarczę rozdrabniacza do 

pokrywy wlotowej pompy, 
− oczyścić gniazdo tarczy, 
− nowe elementy zamontować w odwrotnej kolejności, 
− wyregulować podzespół według punktu 5.1.2. 

 
5.2.3 REGULACJA NOŻA I TARCZY TNĄCEJ. 

 
Aby wyregulować podzespół należy postępować według poniższych wskazówek: 
− za pomocą szczelinomierza sprawdzić odległość pomiędzy nożem a tarczą tnącą; 

odległość powinna się zawierać pomiędzy 0,3 a 0,5 mm, 
− gdy odległość jest inna niż powyżej, poluzować trzy śruby M6 mocujące pokrywę 

wlotową do korpusu pompy, 
− wsunąć szczelinomierz o grubości 0,3 mm pomiędzy nóż a tarczę rozdrabniacza, 
− za pomocą klucza imbusowego 4 pokręcać trzy śruby regulacyjne umieszczone na 

obwodzie pokrywy wlotowej pompy do momentu, aż szczelina będzie odpowiednia, 
− po wyregulowaniu dokręcić trzy śruby M6 mocujące pokrywę do korpusu pompy, 
− sprawdzić, czy wał pompy obraca się swobodnie i czy nóż nie ociera się o tarczę 

rozdrabniacza, 
− w razie konieczności regulację powtórzyć. 
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Zespół rozdrabniacza przedstawia rysunek nr 20. 
 

śruba regulacyjna (3 szt.) 

 
 
 Rys. 20. Zespół rozdrabniacza pompy typu DM. 
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6. AWARIE. 
 

Poniższa tabela opisuje możliwe awarie przepompowni ścieków typu PS oraz zalecenia, jak 
postępować w przypadku ich wystąpienia. 
 
AWARIA MOŻLIWE  PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE 

Awaria pompy – zapalona czerwona 
lampka sygnalizacyjna, alarm 
dźwiękowy i świetlny (światło pulsujące)

Sprawdzić czy zabezpieczenia nadprądowe i 
termiczne są wyzwolone; jeżeli tak należy je 
załączyć; jeżeli pompa nie zadziała należy ocenić 
stan awaryjny:  

- silnika poprzez pomiar rezystancji uzwojeń i 
ciągłości obwodu zasilania-wg danych 
zawartych w Instrukcji Obsługi pomp 
(wartości niezgodne z podanymi w Instrukcji 
są niedopuszczalne i pod żadnym pozorem 
nie wolno uruchamiać pompy-skontaktować 
się z serwisem LFP) 

- ukł. hydraulicznego pompy (możliwe 
zakleszczenie wirnika)-postępować zgodnie 
z pkt. 5 niniejszej Instrukcji Obsługi  

Brak fazy na zasilaniu – zapalona 
lampka sygnalizacyjna, alarm 
dźwiękowy i świetlny (światło pulsujące) 
oraz wyłączona kontrolka na ZF-3 

Sprawdzić poprawność napięcia doprowadzonego; 
jeżeli jest poprawne uległ uszkodzeniu  ZF-3-
wymiany powinien dokonać wykwalifikowany 
elektryk 

Zakleszczony wirnik – czerwona 
lampka 

Postąpić zgodnie z pkt. 5 Instrukcji Obsługi 
 

Pompa (-y) nie 
działa 

Brak napięcia zasilania (kontrolka na 
sterowniku wyłączona) 

Brak napięcia zasilania lub zadziałanie wyłącznika 
różnicowo-prądowego; w przypadku poprawnej 
pracy zabezpieczenia przed zanikiem fazy ZF-3 
(zapalona zielona kontrolka) uszkodzony zasilacz 
sterownika i/lub uszkodzony sterownik; 
Zadziałały bezpieczniki NH- jeżeli tak, to należy je 
włączyć; jeżeli nie to zadziałał wyłącznik różnicowo-
prądowy. 
W przypadku poprawnej pracy ZF-3 (świeci się 
zielona lampka) uszkodzony jest zasilacz sterownika 
lub sam sterownik-skontaktować się z serwisem LFP

Zablokowany jest zawór zwrotny 
Oczyścić zawór i sprawdzić jego pracę-dokonuje 
tego użytkownik we własnym zakresie pamiętając o 
zamknięciu zaworu odcinającego 

Zamknięty zawór kulowy odcinający na 
pionie tłocznym lub na wyjściu z 
przepompowni 

Otworzyć zawór 

Pompa 
funkcjonuje 
poprawnie, ale 
ciecz nie jest 
tłoczona 

Rurociąg jest zapchany Udrożnić rurociąg 
Wirnik, zawór lub rurociąg jest 
zapchany Udrożnić zapchany element pompy lub instalacji 

Zwiększona szczelina pomiędzy 
pokrywą a wirnikiem – dot. pomp 
HYDRA 

Wyregulować szczelinę 

Zauważalnie 
zmniejszony 
przepływ 

Zły kierunek obrotów (silnik trójfazowy) Zamienić fazy 

Przekroczenie 
poziomu 
przelewowego 

Napływ ścieków jest większy niż 
wydajność obu pomp lub brak pracy 
pomp lub zapchanie przewodu 
tłocznego 

Skontrolować napływ ścieków i drożność układu 
tłocznego przepompowni 

Zawieszenie 
pływaka 

Uszkodzony, obrośnięty lub źle 
umiejscowiony jest jeden z pływaków 

Wymienić uszkodzony, oczyścić pływak lub 
przewiesić we właściwe miejsce na łańcuchu 
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7. UTYLIZACJA POMP I UKŁADU HYDRAULICZNEGO 
PRZEPOMPOWNI. 

  
Zbiornik przepompowni nie podlega utylizacji. Ewentualna wymiana zbiornika może nastąpić 

tylko w przypadku mechanicznych uszkodzeń, które będą przyczyną jego rozszczelnienia. 
W przypadku stwierdzenia ognisk korozji lub widocznych pęknięć na elementach instalacji 

hydraulicznej podlegających naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji przepompowni należy je 
wymontować. 

Zdemontowane elementy należy złomować, zastępując je fabrycznie nowymi. 
W przypadku, gdy nie jest uzasadniona ekonomiczna naprawa zużytych lub zniszczonych 

pomp należy je złomować. 
Dokonać tego należy w sposób następujący: 
− oddzielić od siebie części żeliwne, z tworzyw sztucznych oraz gumowe, 
− rozdysponować do zakładów zajmujących się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem 

odpadów przemysłowych i zużytych urządzeń. 
 

8. ZASTRZEŻENIA. 
 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z 
niewłaściwej instalacji, użytkowania lub błędnych nastaw opcjonalnych parametrów pracy 
urządzenia. 

 
9. SCHEMATY POŁĄCZEŃ SZAF STERUJĄCYCH TYPU SSP. 
 

Schemat połączeń szafy sterującej SSP1 oraz SPE2 zawiera załącznik nr 1 i 2.  
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10. KARTA GWARANCYJNA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW. 
  
10.1 PRZEDMIOT GWARANCJI. 
 
 
Typ przepompowni ........................................................................................................... 
 
Rok produkcji.................................................... 
 
Typ pomp:......................................................... Liczba pomp:............................................ 
 
Wysokość podnoszenia.................................... Wydajność................................................ 
 
Moc silnika: ............................................................................................................................... 
 
Typ szafy.......................................................... Nr fabryczny szafy: .................................. 
 
Typ zbiornika.................................................... 
 
Data produkcji: ................................................ 
 
Data uruchomienia:.......................................... 
 
Nr umowy kupna-sprzedaży / Kupujący: .................................................................................. 
 
10.2 WARUNKI GWARANCJI. 
 

Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o. udziela gwarancji na przepompownię ścieków typu 
PS na okres 24 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji. 

Użytkownik będzie ściśle przestrzegał zaleceń Producenta w zakresie montażu i 
eksploatacji, zawartych w Instrukcji Obsługi przepompowni ścieków. 

LFP gwarantuje zgodność wykonania przepompowni ścieków z dokumentacją 
konstrukcyjną, jakość oraz pewność działania; przy założeniu, że wyrób został zamontowany i jest 
eksploatowany zgodnie z wyżej wymienionymi zaleceniami i wskazówkami zawartymi w Instrukcji 
Obsługi.  

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy przepompowni lub stwierdzenia 
usterek powstałych z winy Producenta; przy zachowaniu powyższych warunków, LFP zobowiązuje 
się do ich usunięcia według zasad i w terminie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dn. 30.05.1995 (Dz.U. Nr 64, poz. 328). 
 
10.3 WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI. 
 

Nie zachowanie powyższych warunków zwalnia LFP z obowiązku bezpłatnej naprawy w 
okresie trwania gwarancji. 

Wyłączone z gwarancji są również awarie spowodowane wadliwym montażem, 
podłączeniem i eksploatacją a w szczególności zawilgoceniem połączeń elektrycznych. 

W takich przypadkach nie uznaje się żadnych roszczeń. 
 
10.4 SPRZEDAŻ PRZEPOMPOWNI. 
 
 
 
 
......................................    ............................................................. 
     Data sprzedaży         Podpis i pieczęć Sprzedającego 


