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ZACHOWA DO PRZYSZŁEGO U YTKU !
Gratulujemy dobrego wyboru! Profesjonalne wyposa enie i wykonanie przepompowni typu
Metalchem zapewnia łatwo obsługi, niezawodno działania i dost pno do szybkich usług
serwisowych. yczymy długoletniej i bezusterkowej pracy przepompowni.

1.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja dotyczy przepompowni typu Metalchem.
Producentem przepompowni jest:

Metalchem Warszawa Spółka Akcyjna
01-259 Warszawa, ul. Studzienna 7A
tel. (48 22) 837 12 70, fax (48 22) 836 89 50

Instrukcja zawiera informacje i zalecenia dotycz ce przeznaczenia, zakresu zastosowania,
podstawowych wymaga dotycz cych bezpiecze stwa oraz poprawnej eksploatacji przepompowni.
• Pracownicy bezpo redniej obsługi jak i nadzoru powinni zapozna si z tre ci niniejszej
Instrukcji Obsługi, co winno by potwierdzone własnor cznym podpisem w Ksi ce Słu b.
Bez znajomo ci budowy, zasad działania, wskazówek eksploatacyjnych zawartych
w niniejszej instrukcji oraz przepisów BHP nie dopuszcza si wykonywania jakichkolwiek
czynno ci obsługowych.
• Zapoznanie si i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczn i ekonomiczn eksploatacj .
• Przed uruchomieniem urz dzenia nale y spełni wszystkie zalecenia zawarte w tej instrukcji.
• Personel obsługuj cy i konserwuj cy przepompowni powinien by zapoznany z tre ci
instrukcji oraz odpowiednio przeszkolony.
• Nieprawidłowa obsługa, bł dnie przeprowadzone prace konserwacyjne lub całkowite ich
zaniechanie spowoduje utrat gwarancji.
• Dokonywanie jakichkolwiek samowolnych zmian w konstrukcji przepompowni i rozdzielnicy
bez pisemnej zgody Metalchemu S.A. powoduje utrat praw wynikaj cych z gwarancji.
• W przypadku w tpliwo ci, co do tre ci niniejszej instrukcji lub kłopotów przy eksploatacji
pompy prosimy skontaktowa si z producentem.
• W przypadku samodzielnego monta u wyposa enia przepompowni przez klienta, Metalchem
SA nie bierze odpowiedzialno ci za skutki wynikaj ce z wadliwego monta u i zwi zane
z tym ewentualne nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu przepompowni. Wszelkie naprawy
i czynno ci serwisowe wynikaj ce z nieprawidłowo ci monta u b d w takim przypadku
wykonywane odpłatnie.
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2.

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ CE
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

W celu zagwarantowania bezpiecze stwa u ytkowania niniejsza instrukcja zawiera szereg uwag
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy, które musz by bezwzgl dnie przestrzegane.
2.1.

Symbole ostrzegawcze

Symbole i polecenia, które zostały ni ej przedstawione, oznaczaj istotne informacje dotycz ce
zagro e i u ytkowania.
Symbol Zagro enie umieszczony przy uwagach, których nieprzestrzeganie mo e
stanowi zagro enie dla ycia lub zdrowia personelu.
Symbol Zagro enie Elektryczne umieszczony przy uwagach, których nieprzestrzeganie
mo e stanowi zagro enie dla ycia lub zdrowia personelu ze strony instalacji
elektrycznej.
UWAGA: Słowo UWAGA umieszczono przy informacjach, których nieprzestrzeganie mo e
spowodowa zagro enie dla pompy i jej funkcjonowania oraz rodowiska.
2.2.

Zasady bezpiecze stwa
Przed monta em i uruchomieniem pompy nale y bezwzgl dnie zapozna si z niniejsz
instrukcj .
Niedopuszczalna jest obsługa przepompowni przez osoby nieupowa nione, które nie
zapoznały si z niniejsz instrukcj .
Przepompowni mo e by uruchamiana tylko w stanie nadaj cym si do bezpiecznej
pracy
Prace zwi zane z wykonaniem, napraw i konserwacj instalacji elektrycznej mog
wykonywa jedynie osoby posiadaj ce uprawnienia SEP do 1 kV.
Przepompowni nie nale y u ytkowa niezgodnie z podanym w dalszej cz ci
instrukcji przeznaczeniem i zakresem stosowania.
Zawsze pomp odł czy od instalacji elektrycznej w sposób uniemo liwiaj cy
przypadkowe zał czenie, w czasie przegl du, naprawy, konserwacji itp.
Obudowa silnika elektrycznego pompy mo e by gor ca. Nie dotyka bez r kawic
ochronnych.
Nie dopuszcza do pracy pomp na sucho (bez zanurzenia)
Chroni kabel pompy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem ko cówki
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3.
3.1.

OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI

Przeznaczenie

Zbiornikowe przepompownie typu Metalchem s kompletnymi obiektami przeznaczonymi do
transportu hydraulicznego cieków sanitarnych, przemysłowych, ogólnospławnych i deszczowych do
punktu odbioru. Składaj si ze zbiornika czerpalnego, instalacji hydraulicznej z pompami ( ) oraz
układu sterowania.
3.2.

Budowa przepompowni

Zbiorniki przepompowni s zgodnie z yczeniem wykonywane z nast puj cych materiałów:
• z polimerobetonu – PMB.
• z tworzyw sztucznych (laminat poliestrowo-szklany) - TWS.
• z tworzyw sztucznych (polietylen du ej g sto ci) – PE-HD
• z kr gów elbetowych – KBZ.
Przepompownie typu Metalchem s wyposa one w: ruroci gi tłoczne z kpl armatur odcinaj c
i zwrotn , kolana automatycznego sprz gu pomp, prowadnice rurowe, wentylacj grawitacyjn
nawiewno-wywiewn , luk monta owy z pokryw zabezpieczony krat , drabin złazow , pomost
obsługowy, szczelne przej cie przez ciany ruroci gu grawitacyjnego i tłocznego oraz układ
sterowania realizuj cy automatyczny cykl przemiennej pracy pomp w powi zaniu z sygnalizatorami
poziomu cieków.
Zabudowane na pionach tłocznych zawory zwrotne kulowe zapobiegaj przepływowi zwrotnemu
cieków za zasuwy z klinem gumowanym umo liwiaj zamkni cie przepływu do celów
remontowych tylko na gał zi, która tego wymaga.
Standardowo przepompownie cieków lub wód opadowych wyposa one s w dwie lub trzy pompy.
Wyj tek stanowi przepompownie o bardzo małym napływie cieków, kiedy dopuszcza si
zastosowanie tylko jednej pompy, o ile nie poci ga to za sob negatywnych, przewidywalnych
skutków awarii.
Zabudowane na dnie zbiornika kolana sprz gaj ce s z jednej strony poł czone z pionami tłocznymi
a na wlocie posiadaj przylgi umo liwiaj ce samoczynne i szczelne podł czenie pompy do układu
tłocznego. Wszystkie pompy w przepompowniach METALCHEMU posiadaj zaczep prowadz cy
oraz ła cuch nierdzewny do opuszczania i podnoszenia pomp.
Pompy s opuszczane do poło enia roboczego po prowadnicach rurowych zapewniaj cych wła ciw
orientacj przestrzenn pomp i ułatwiaj cych jej samoczynne sprz gni cie z układem tłocznym.
- wszystkie pompy zatapialne wyposa one w wirniki typu Vortex i z wirnikami jednokanałowymi
posiadaj swobodny przelot 80 lub 100 dla pomp o wi kszej mocy. W zwi zku z tym wszelkie
zanieczyszczenia o wymiarach nieprzekraczaj cych warto ci swobodnego przelotu s bez
przeszkód przetłaczane do ruroci gu tłocznego. Dotyczy to pomp typu MSV-15-, MSV-50-,
MSV-80- i MSK- o mocach 1,1 ÷22 kW.
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- pompy zatapialne na wy sze podnoszenia, wyposa one w rozdrabniacze typu MSV-R- o mocach
1,5 kW ÷ 11,5 kW, mog przetłacza zanieczyszczenia stałe mi kkie (po ich uprzednim
rozdrobnieniu).
Wszystkie pompy Metalchemu s zabezpieczone przed uszkodzeniem przez wył cznik
wilgotno ciowy oraz wył czniki temperaturowe (termiki) w trzech uzwojeniach stojana w obwodzie
sterowniczym 1-2.
3.3.

Obieg płucz cy

Niektóre przepompownie, szczególnie o wi kszych rednicach zbiorników, wyposa a si w obiegi
płucz ce. Na jednym z pionów tłocznych zamontowany jest trójnik, z którego wyprowadzone jest
odgał zienie z zasuw i przewodem skierowanym w kierunku dna przepompowni. Ko cówka tego
przewodu jest zagi ta pod k tem do płaszczyzny dna i wyprowadzona stycznie do płaszcza
zbiornika.
Obieg płucz cy umo liwia okresowe usuwanie osadów z dna zbiornika. Jedna z pomp pracuje
w obiegu wewn trznym, a druga tłoczy wzruszone osady.
3.4.

Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

W typowej przepompowni sygnalizowane i wykorzystywane w układzie sterowania s nast puj ce
poziomy cieków:
• poziom alarmowy – przy osi gni ciu przez cieki poziomu alarmowego nast puje wł czenie
drugiej pompy lub wszystkich pomp z przesuni ciem czasowym. Jednocze nie
sygnalizowany jest stan alarmowy sygnałem d wi kowym i wietlnym. Na yczenie (opcja)
wprowadza si blokad mo liwo ci równoległej pracy pomp.
• poziom max – zał czenie pompy (lub 2 pomp dla przepompowni 3-pompowych).
• poziom min - wył czenie pomp(y)
• poziom suchobieg – dodatkowe zabezpieczenie przed zapowietrzeniem pomp- blokada pracy
pomp.
Ró nica mi dzy poziomem alarm a max stanowi obj to
buforow przeciwdziałaj c
przypadkowemu zalewaniu kolektora grawitacyjnego (np. przy awarii zasilania)
Ró nica mi dzy poziomem max a min tworzy tzw. obj to retencyjn czynn decyduj c o czasie
przetrzymywania cieków oraz cz stotliwo ci zał czania pomp determinuj c tym samym ilo cykli
pracy przepompowni na godzin .
Ró nica mi dzy poziomem min a dnem zbiornika stanowi tzw. obj to biern przewidzian
do zapewnienia odpowiednich warunków schładzania silnika pompy oraz zapobiegaj ca
zapowietrzaniu pompy.
Dla przepompowni z algorytmem sterowania jak dla wód deszczowych zał czenie ka dej
z zainstalowanych pomp wynika z sygnalizacji poziomu max odr bnego dla ka dej z pomp.
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Do sygnalizacji okre lonych poziomów standardowo stosowane s pływakowe sygnalizatory
poziomu typu MAC-3 montowane w podzespół monta owy na nierdzewnym ła cuchu
z obci nikiem. Zespół pływaków jest podwieszony na haku w płycie stropowej.
Opcjonalnie wykonywane s przepompownie z sond hydrostatyczn lub z ultrad wi kowym
systemem kontroli poziomów.
3.5.

Rozdzielnica zasilaj co-steruj ca

Sterowanie przepompowni dokonuje si za pomoc rozdzielnicy w wi kszo ci przypadków
usytuowanej na przepompowni, ale mo e ona by usytuowana tak e poza przepompowni ,
zawieszona na słupie lub posadowiona na specjalnej podstawie. Zale nie od odległo ci pomi dzy
przepompowni , a rozdzielnic , podł czenie nast puje poprzez zł cze po rednie (przy wi kszych
odległo ciach) lub bezpo rednio długimi kablami, których maksymalna długo wynosi 20 mb
(w wykonaniu standardowym długo ci kabli pomp i pływaków wynosz 10m).
Rozdzielnice wyposa one s w wył cznik ró nicowo-pr dowy 30mA stanowi cy zabezpieczenie
przeciwpora eniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp,
blokad ochronn zał czania pompy (w przypadku zawilgocenia lub przeci enia pompy obwód
zabezpieczaj cy 1-2 ulega rozwarciu), blokad obwodu wył czania sygnału MINIMUM (dla
wypompowania cieków do poziomu ssania pompy przy sterowaniu r cznym), wska niki stanów
alarmowych:
- awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego)
- awaria pompy II
- awaryjny poziom cieków
Wy ej podane stany plus dodatkowo sygnał zaniku napi cia na przepompowni mo na przesła drog
radiow modemem GSM (opcja) na wybrany numer telefonu komórkowego. Opcjonalnie
rozdzielnice mog by wyposa one w monitoring komputerowy pracuj cy w systemie GPRS
umo liwiaj cy przesył do 4 sygnałów analogowych i do 18 sygnałów binarnych.
Budowa rozdzielnicy w wykonaniu podstawowym oparta jest na sterowniku elektronicznym b d na
zasadzie impulsowego układu przeka nikowo–stycznikowego. Dla mocy do 4 kW układ sterowania
realizuje rozruch bezpo redni pomp, za dla wy szych mocy rozruch po redni: gwiazda-trójk t Na
yczenie oferujemy równie skrzynki sterownicze z łagodnym rozruchem z tzw. SOFT-STARTEM.
Układ sterowania umo liwia automatyczn prac przepompowni a tak e prac w trybie r cznego
sterowania. Skrzynki automatycznego sterowania METALCHEMU posiadaj w wykonaniu
standardowym sygnalizacj d wi kowo-optyczn stanów alarmowych.
UWAGA: Nale y ci le stosowa si do Instrukcji Obsługi Rozdzielnicy dla przepompowni.
3.6.

Wentylacja przepompowni

Przepompownie METALCHEMU posiadaj wentylacj grawitacyjn . Z dwóch kominków
wentylacyjnych usytuowanych na pokrywie górnej, jeden posiada ko cówk , na której osadzona jest
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rura PVC schodz ca do poziomu ~300mm powy ej poziomu alarmowego. Zapewniony jest wi c
grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie przepompowni.
Pod pokryw przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowi ca zabezpieczenie na
okres wietrzenia wn trza przepompowni
3.7.

Pomost obsługowy przepompowni

Przepompownie METALCHEMU (od rednicy ∅1,2m i od wysoko ci 3m) s wyposa one
w uchylny pomost ułatwiaj cy wykonywanie czynno ci obsługowych. W stanie uchylonym pomost
umo liwia bezkolizyjne opuszczanie i demonta pomp. Zej cie na pomost oraz dno przepompowni
umo liwia drabina, a przej cie przez luk monta owy ułatwiaj por cze usytuowane na pokrywie
górnej.
3.8.

Zasada działania

Przepompownia cieków typu Metalchem jest obiektem pracuj cym automatycznie. Napływaj ce
cieki s gromadzone w zbiorniku przepompowni a do osi gni cia poziomu max, kiedy to impuls
z czujnika poziomu powoduje zał czenie pompy i spompowanie cieków do poziomu min, przy
którym pompa zostaje wył czona i cykl mo e si rozpocz od nowa.
Zazwyczaj przepompownia wyposa ona jest w dwie pompy pracuj ce naprzemiennie – jedna pompa
pracuje a druga w tym czasie jest schładzana, za w nast pnym cyklu nast puje zmiana kolejno ci
pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie
i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutków
zewn trznych tej awarii. Przepompownia z trzema pompami pracuje cyklicznie w nast puj cym
układzie zał cze pomp:
1-2 1-3 , 2-3
tzn., e w ka dym cyklu pracuj dwie pompy, a trzecia jest schładzana .
W przepompowniach wód opadowych, wobec mniej rygorystycznych wymaga ochrony rodowiska,
realizowana jest sekwencja kolejnego zał czania pomp w miar wzrostu wydatku napływu
z zachowaniem jednak zasady przemienno ci pracy pomp w ka dym kolejnym cyklu. W niektórych
przypadkach cykl ten stosowany jest równie dla przepompowni cieków.

4.
4.1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

Zalecenia BHP

4.1.1. Uwagi ogólne
Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynno ci obsługowych i konserwacyjnych nale y przestrzega
ogólnych przepisów BHP dla prac instalacyjnych kanalizacji sanitarnych oraz dla prac elektrycznych
a tak e poni szych wskazówek. Pracownicy wykonuj cy czynno ci obsługowe powinni posiada :
• znajomo działania układów technologicznych przepompowni wraz z jej poszczególnymi
elementami składowymi
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•
•
•
•

wiadomo wyst puj cych zagro e przy pracach z urz dzeniami kanalizacyjnymi
umiej tno udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zagro e zdrowotnych
dobry stan zdrowia potwierdzony wiadectwem lekarskim
uko czone 18lat

4.1.2. Podstawowe warunki BHP
Prace wymagaj ce szczególnych uprawnie np. prace elektryczne, spawalnicze, obsługa urz dze
d wigowych itp. powinny by bezwzgl dnie wykonywane przez osoby posiadaj ce stosowne
aktualne uprawnienia
Narz dzia u ywane przez pracowników musz by sprawne technicznie.
Pracownicy obsługi powinni by wyposa eni niezb dny sprz t ochrony osobistej:
• Linka asekuracyjna z szelkami;
• Maska z doprowadzeniem wie ego powietrza;
• Kask ochronny głowy, buty i r kawice gumowe itp;
• Odzie ochronn ;
• Przyrz d do wykrywania gazów szkodliwych
• Do wyci gania i opuszczania pomp niezb dne jest tak e urz dzenie wyci gowe o ud wigu 3kN.
4.1.3. Zasady bezpiecznej obsługi przepompowni
Zasadniczo prawidłowo funkcjonowania przepompowni mo na oceni na podstawie obserwacji
wska ników zabudowanych na panelu sterowniczym bez otwierania luków i potrzeby wchodzenia do
wn trza. Je eli ze wzgl dów obsługowych zachodzi konieczno zej cia do wn trza przepompowni
nale y bezwzgl dnie przestrzega nast puj cych zalece :
Przed zej ciem do wn trza zbiornika nale y otworzy pokryw (y) i wietrzy przez
minimum 30min.
Wył czy zasilanie elektryczne pomp i innych urz dze oraz skutecznie
zabezpieczy si przed ich przypadkowym wł czeniem.
Sprawdzi czy nie wyst puj zagra aj ce zdrowiu st enia gazów szkodliwych.
Pracownik schodz cy do wn trza zbiornika przepompowni powinien by
asekurowany przy pomocy szelek bezpiecze stwa i linki asekuracyjnej przez co
najmniej dwie osoby znajduj ce si na zewn trz.
Do o wietlenia powinny by stosowane odpowiednie lampy z osłonami ochronnymi
i napi ciem bezpiecznym tj 24V-pr du stałego lub 12V-pr du zmiennego.
4.2.

Obsługa eksploatacyjna przepompowni.

Mimo, e przepompownia jest obiektem bezobsługowym i pracuje normalnie w cyklu
automatycznym, wymaga jak ka de urz dzenie techniczne okresowych przegl dów i konserwacji.
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W szczególno ci dotyczy to utrzymywania w technicznej sprawno ci pomp, układu sterowania,
armatury a tak e okresowego usuwania z dna zbiornika osadów dennych. Nie dopuszcza si
eksploatacji przepompowni przy niesprawnym jakimkolwiek urz dzeniu.
Zaleca si przeprowadzenie przegl dów technicznych przepompowni przynajmniej raz w miesi cu.
4.2.1. Pompy
Obsług i czynno ci konserwacyjne pomp nale y prowadzi zgodnie z Instrukcj Obsługi Pomp.
Szczególn uwag nale y zwróci na:
• Bezpiecze stwo pracy.
UWAGA: Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek czynno ci
obsługowych bez uprzedniego odł czenia napi cia na zasilaniu pompy.
• Zachowanie prawidłowego kierunku obrotów pomp. Ka dorazowo po ponownym podł czeniu
kabla pompy nale y sprawdzi czy kierunek obrotów oceniany na podstawie tzw. „Odrzutu
startowego” jest wła ciwy (patrz Instrukcja Obsługi Pomp).
• Przestrzeganie terminów okresowych przegl dów technicznych pomp i wymiany oleju w komorze
olejowej.
• Okresowe czyszczenie i usuwanie nagromadzonych zanieczyszcze na korpusie i wirniku pomp.
• Systematyczne sprawdzanie i weryfikacj prawidłowo ci funkcjonowania pomp na podstawie
oceny wskaza wska ników na panelu sterowniczym lub w oparciu o pomiary pr du pobieranego
przez pompy za pomoc uniwersalnych przyrz dów.
- du a ró nica czasów pracy pomp wskazuje na zatkanie jednej z pomp lub niedro no pionu
tłocznego
- zwi kszenie poboru pr du równie wskazuje na zanieczyszczeniu wirnika lub korpusu pompy,
zmniejszenie poboru pr du wskazuje na zapowietrzenie pompy.
Po ka dorazowym opuszczeniu pompy na kolano sprz gaj ce nale y sprawdzi , czy pompa nie
uległa zapowietrzeniu (dotyczy to zwłaszcza pomp typu MSV-15, -50, -80). Dokonuje si to przez
prób r cznego wł czenia pompy i obserwacj obni ania si poziomu cieków w zbiorniku. Je eli
poziom cieków przy pracuj cej pompie nie zmienia si nale y za pomoc ła cucha lekko unie
pomp i ponownie opu ci do pełnego zasprz glenia z kolanem sprz gaj cym, po czym ponowi
prób pracy.
W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego pompy, co jest sygnalizowane na
panelu sterowniczym rozdzielnicy, a tak e sygnałem wietlnym i d wi kowym,
nale y bezwzgl dnie ustali przyczyn tego stanu i dopiero po usuni ciu przyczyny
mo na uruchomi przepompowni . Brak reakcji na sygnalizowane stany alarmowe
mo e prowadzi do zniszczenia pomp.
UWAGA: Je eli zachodzi potrzeba odł czenia kabla pompy od rozdzielnicy, woln ko cówk
kabla nale y chroni przed wpływami atmosferycznymi (np. deszczem) dla
unikni cia przedostania si wilgoci do wn trza silnika.
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4.2.2. Układ sterowania
Obsług i czynno ci konserwacyjne układu sterowania nale y prowadzi zgodnie z Instrukcj
Obsługi Rozdzielnicy Zasilaj co-Sterowniczej.
Szczególn uwag nale y zwróci na sprawno funkcjonaln i okresowe czyszczenie czujników
kontroli poziomu cieków jako elementów decyduj cych w du ej mierze o poprawno ci pracy całego
układu automatycznego sterowania. W pierwszym miesi cu pracy zaleca si kontrol pracy
rozdzielnicy i czujników kontroli poziomu cieków przynajmniej raz na tydzie . Je eli we wst pnym
okresie eksploatacji nie b dzie wyst powało osadzanie si zanieczyszcze , to w nast pnych
miesi cach mo na ograniczy kontrol do jednej na miesi c. W przeciwnym przypadku koniecznym
jest dostosowanie odst pów czasowych kontroli do szybko ci narastania osadów.
Czyszczenie pływakowych sygnalizatorów poziomu typu MAC-3
Osadzaj cy si tłuszcz lub inne zanieczyszczenia stałe nale y usun przez mycie w strumieniu
wody. Dopuszcza si u ycie do tego celu płynów do mycia naczy lub detergentów i mi kkiej
szczotki.
Nie nale y stosowa rozpuszczalników lub innych rodków chemicznych mog cych
uszkodzi tworzywow obudow pływaków.

Czyszczenie sondy hydrostatycznej
Elementem pomiarowym czujnika jest delikatna membrana, któr nale y my tylko w łagodnym
strumieniu wody w przeciwnym przypadku mo na łatwo j uszkodzi .
Niedopuszczalne jest dotykanie membrany palcami albo szczotk , lub
zeskrobywanie osadów.

Czujnik sondy ultrad wi kowej
W zasadzie sonda ultrad wi kowa nie jest nara ona na tworzenie si osadów. W razie konieczno ci
czyszczenia nale y post powa zgodnie z instrukcj obsługi dostarczon przez producenta sondy.
Zmiana nastaw poziomu cieków:
Poszczególne poziomy cieków inicjuj ce okre lone stany w automatyce przepompowni s
nastawione fabrycznie na okre lone warto ci i nie nale y ich zmienia bez porozumienia si
z producentem przepompowni.
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4.2.3. Obsługa armatury
Przynajmniej raz w miesi cu nale y sprawdzi stan techniczny armatury i przewodów tłocznych
w przepompowni zwracaj c uwag na szczelno poł cze .
Czyszczenie zaworu zwrotnego.
Zabudowane w przepompowni zwrotne zawory kulowe s samooczyszczaj ce si i zasadniczo nie
wymagaj obsługi. Gdyby jednak z jaki powodów taka konieczno wyst piła nale y:
• odci dopływ cieków do przepompowni (najlepiej przy pomocy poduszki pneumatycznej
osadzonej w przewodzie napływowym);
• zamkn zasuw na gał zi w której zabudowany jest zawór zwrotny podlegaj cy czyszczeniu;
• wypompowa cieki przez r czne zał czenie pompy na drugiej gał zi do poziomu MIN;
• wył czy napi cie zasilaj ce rozdzielnice;
• odkr ci pokryw rewizyjn zaworu zwrotnego i oczy ci kul oraz wn trze korpusu zaworu.
Przy tej operacji nale y zwróci uwag , aby nie zagubi rub mocuj cych pokryw .
• po oczyszczeniu zaworu nale y zamocowa pokryw rewizyjn zaworu zwrotnego i otworzy
zasuw odcinaj c .
• wł czy napi cie zasilaj ce rozdzielnic oraz przestawi prac rozdzielnicy na sterowanie
automatyczne (rozdzielnica wyposa ona w sterownik typu SP po podaniu napi cia
zasilaj cego ustawi si samoczynnie w automatyczny cykl pracy)
• sprawdzi poprawno algorytmu pracy automatycznej przepompowni;
Obsługa zasuw
Dla utrzymania sprawno ci zasuw niezb dne jest okresowe ich uruchomienie. W tym celu nale y
przy ka dorazowej obsłudze przepompowni kilkakrotnie zamkn i otworzy wszystkie zasuwy
wykonuj c pełny skok od pełnego otwarcia do pełnego zamkni cia. Nie przestrzeganie tego mo e
prowadzi do całkowitego unieruchomienia pokr tła zasuwy i utraty sprawno ci eksploatacyjnej.
UWAGA: Klin ogumowany zasuwy nie mo e znajdowa si w poło eniu po rednim. Nie nale y
dopuszcza do eksploatacji zasuw z niepełnym otwarciem lub niepełnym
zamkni ciem. Dławienie przepływu przy pomocy zasuwy jest niedopuszczalne.
4.2.4. Obsługa zbiornika przepompowni
W zale no ci do rodzaju cieków w zbiorniku mog si tworzy osady denne wskutek sedymentacji
ciał stałych a tak e niekiedy „ko uch” na powierzchni cieków. Okresowo nale y wi c oczyszcza
dno zbiornika nie dopuszczaj c do stwardnienia osadów a tak e usuwa z dna du e przedmioty które
mogły si tam przypadkowo dosta . W miar potrzeby nale y tak e usuwa tworz cy si „ko uch”.
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Czyszczenie dna przepompowni
Przepompownie wyposa one w obieg płucz cy umo liwiaj relatywnie łatwe usuwanie osadów
dennych. Dla oczyszczenia dna zbiornika nale y:
• przestawi przepompowni na sterowanie r czne „R”;
• zamkn zasuw na pionie tłocznym w którym zabudowana jest gał obiegu płucz cego;
• otworzy zasuw na pionie obiegu płucz cego;
• wł czy pomp na w/w pionie tłocznym r cznie co spowoduje, e z gał zi obiegu płucz cego
na dnie przepompowni popłynie silny strumie cieczy, która wzruszy zalegaj ce na dnie
zbiornika osady;
• po kilku minutach wł czy pomp na drugim pionie tłocznym i wypompowa wzruszone
osady do poziomu cieków MIN;
• czynno mo na powtórzy kilkakrotnie po napłyni ciu cieków;
• po zako czeniu czyszczenia zasuwy przestawi w poło enie pierwotne.
Przepompownie, które nie posiadaj zabudowanego obiegu płucz cego nale y czy ci przy pomocy
wozów asenizacyjnych lub r cznie. Dla r cznego oczyszczenia dna przepompowni nale y:
• przestawi układ sterowania na sterowanie r czne
• wł czy r cznie pomp i wypompowa cieki na poziom równy z otworem ssawnym pompy
(do zapowietrzenia pompy) i natychmiast wył czy pomp .
UWAGA: Nie dopuszcza si dłu szej ni 10 sek. pracy pompy w stanie zapowietrzenia.
• oczy ci r cznie dno z osadów i zalegaj cych du ych przedmiotów je li te wyst puj ;
• po napłyni ciu cieków co najmniej 150 mm powy ej otworu ssawnego pompy (zwłaszcza
pompy typu MSV-15, -50, -80) odpowietrzy pomp zgodnie z pkt 4.2.1.
• po sprawdzeniu prawidłowo ci funkcjonowania pomp przeł czy układ sterowania na prac
automatyczn
UWAGA: sprawdzenie prawidłowo ci funkcjonowania pomp mo na dokonywa tylko dla
poziomów cieków wy szych ni poziom minimum.
Usuwanie „ko ucha” i cz ci pływaj cych.
Usuwanie „ko ucha” sprowadza si do wypompowywania cieków do poziomu równego z otworem
ssawnym pompy. Zachowa nale y przy tym kolejno i zakres czynno ci jak dla r cznego
czyszczenia dna przepompowni.
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5.

USTERKI W FUNKCJONOWANIU PRZEPOMPOWNI
I SPOSOBY ICH USUWANIA

W poni szej tabeli przedstawiono najcz ciej wyst puj ce usterki w funkcjonowaniu przepompowni,
przyczyny ich powstawania i sposoby ich usuwania. W przypadku wyst pienia usterki
nie wymienionej w tabeli prosimy o kontakt z działem serwisu Metalchem SA:
tel.: 022/ 836 12 70 wew. 49
Usterka
Sygnalizowana jest
awaria pompy

Pompa
pracuje,
z mniejszym lub
zerowym wydatkiem

Przyczyna
1. w wyniku nieszczelno ci dostała si
woda do wn trza silnika i
wył cznik wilgotno ciowy przerwał
obwód sterowniczy 1-2.
2. pompa zapchana i wył cznik
termiczny
przerwał
obwód
sterowniczy 1-2.
ale 1. pompa zapchana
2.
3.

4.
Mimo braku przerw w
zasilaniu sygnalizowany
jest
stan
alarmowy
poziomu cieków
Wyst puje zbyt du a
ró nica czasów pracy
poszczególnych pomp

1.
2.

2.

4.
1.
2.
Pomiary wskazuj
zmniejszony pobór pr du

Oczy ci korpus i wirnik
pompy z zanieczyszcze .

Oczy ci korpus i wirnik
pompy z zanieczyszcze .
Odpowietrzy
pomp
pompa zapowietrzona
zgodnie z pkt. 4.2.1
Udro ni przewód tłoczny.
niedro ny przewód tłoczny
Sprawdzi czy zasuwy s
w pełni otwarte.
niewła ciwy kierunek obrotów Zmieni kierunek obrotów
wirnika pompy
przyczyny j.w.
Sposoby usuni cia j.w.
niesprawny czujnik poziomu max. Wymieni czujnik poziomu
cieków

1. pompa zapchana

3.

Pomiary wskazuj
zwi kszony pobór pr du

Sposób usuni cia
Odda pomp do naprawy
w autoryzowanym punkcie
serwisowym.

1.
3.

Oczy ci korpus i wirnik
pompy z zanieczyszcze .
Odpowietrzy
pomp
pompa zapowietrzona
zgodnie z pkt. 4.2.1
niedro ny przewód tłoczny
Udro ni przewód tłoczny.
Sprawdzi czy zasuwy s
w pełni otwarte
niesprawny czujnik poziomu min. Wymieni czujnik poziomu
cieków
pompa zapchana
Oczy ci
korpus i wirnik
pompy z zanieczyszcze .
niewła ciwy kierunek obrotów Zmieni kierunek obrotów
wirnika pompy
pompa zapowietrzona
Odpowietrzy
pomp
zgodnie z pkt. 4.2.1
niedro ny przewód tłoczny
Udro ni przewód tłoczny.
Sprawdzi czy zasuwy s
w pełni otwarte
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