
Niezawodna,  
wytrzymała, zatapialna 
dla ciężkich warunków pracy 
Weir Minerals 
 

W pobliżu granicy pomiędzy stanem Maryland a stanem Wirginia znajduje się 
największa i najbardziej zaawansowana oczyszczania ścieków na świecie. 
Podczas szczytowych momentów zjawisk burzowych, gdy do kanałów 
ściekowych wpływały duże ilości gruzu zawierającego piasek i żwir, nadmiar 
piasku często przedostawał się do dalszych etapów procesów oczyszczania 
odpadów stałych, co powodowało awarie na wielu odcinkach instalacji.

Średnia przepustowość omawianej oczyszczalni 
wynosi 1,5 miliona m3  na dzień, a przepusto-
wość szczytowa przekracza ponad 4 miliony 

m3 dziennie. Inne aglomeracje miejskie posiadają 
oczyszczalnie o większej przepustowości, ale żadna 
z  nich nie dorównuje powyższemu obiektowi pod 
względem wysokiego stopnia oczyszczania ścieków, 
zapewnianego dzięki procesom filtracji oraz nitryfika-
cji i denitryfikacji. Ścieki są zbierane za pośrednictwem 
instalacji, która składa się z  1 800 mil kanalizacji 
sanitarnej i ogólnospławnej. 

Jak starano się rozwiązać problem?
Proces odmulania jest jednym z  największych 

wyzwań, które możemy napotkać w  oczyszczalni 
ścieków. Podczas szczytowych momentów zjawisk 
burzowych, do kanałów ściekowych wpływają duże 
ilości gruzu, zawierającego piasek i żwir, co nadwyręża 
możliwości i tak już przeciążonej instalacji. W przy-
padku przedmiotowej oczyszczalni nadmiar piasku 
często przedostawał się do dalszych etapów procesów 
oczyszczania odpadów stałych, co powodowało awa-
rie na wielu odcinkach instalacji. Pierwotny układ 
usuwania piasku obejmował suwnicę z chwytakiem 
dwuszczękowym, która służyła do usuwania piasku 
z  komór odwadniania. Takie rozwiązanie okazało 
się zawodne z powodu błędów konstrukcyjnych oraz 
trudnych warunków eksploatacyjnych. 

Kolejnym pomysłem było wynajęcie firmy ze-
wnętrznej, która usuwałaby piasek z nieużywanych 

Budowa pompy 
WARMAN SHW
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w danej chwili komór. To rozwiązanie również okaza-
ło się być problematyczne. Czyszczenie komór zabie-
rało zbyt dużo czasu, co ograniczało dyspozycyjność 
oczyszczalni. W końcu doprowadziło to do tego, że 
osadnik piasku musiał być nieustannie czyszczony. 
Z uwagi na kolizje i kwestie finansowe dopuszczano 
do tego, aby kilka komór napełniło się piaskiem, 
zanim nastąpiło ich czyszczenie, co powodowało 
jeszcze większe ograniczenie przepustowości, ponie-
waż zachodziła konieczność odstawienia tych komór. 
Pompy odwadniające, wykorzystywane w  tamtym 
czasie w osadniku piasku, zużywały się przedwcze-
śnie, co jeszcze bardziej podnosiło koszty już wtedy 
nieefektywnej instalacji.

Wybór pompy
Członkowie zespołu projektowego, który został 

powołany do zmodyfikowania układu usuwania pia-
sku, postanowili, że zanim będą w stanie wybrać lepsze 
rozwiązanie, muszą więcej wiedzieć na temat samego 
piasku. Przez rok zespół analizował próbki piasku, 
badając właściwości jego cząstek.

Pompa do pulpy piaskowej jest zazwyczaj uważana 
za najsłabsze ogniwo w układzie. Przyczyną większo-
ści awarii jest zapychanie się, szybkie zużywanie oraz 
niewystarczający poziom nadmiarowości lub prze-
pustowości pomp. Po przeanalizowaniu możliwości 
kilku pomp różnych producentów, grupa projektowa 
zwróciła się do firmy Weir Minerals – znanej z nie-
zawodnych i  długotrwałych rozwiązań w  zakresie 
usuwania szlamu. Jako model próbny została wybrana 
zatapialna pompa szlamowa serii SHW-R z wbudowa-
nym agitatorem. Konstrukcja tej pompy umożliwia 
przepompowywanie wszelkich odpadów stałych, które 
przechodzą przez część ssawną, takich jak materiały 
sznurowate, włókniste lub przypadkowe ciała obce. 
Wysokowydajna część wodna pompy wykonana z że-
liwa wysokochromowego o sprawdzonej, wyważonej 
konstrukcji z  podwójnym uszczelnieniem mecha-
nicznym, zapewnia długą żywotność oraz znacznie 
wydłużone okresy międzyprzeglądowe w porównaniu 
z produktami konkurencyjnymi.

By zoptymalizować zdolność do zasysania piasku
Próby fabryczne zostały przeprowadzone z użyciem 

granulek z tworzywa sztucznego, których gęstość była 
podobna do piasku. Inżynierowie z  firmy Weir Mi-
nerals Hazleton dostosowali wysokość ssania pompy 
oraz jej układ, aby zoptymalizować jej zdolność do 
zasysania piasku.

Podczas gdy niektóre z pomp były w stanie zassać 
piasek bezpośrednio spod części ssawnej, pompa SHW
-R wyróżniła się na tle pozostałych, zbierając piasek ze 
znacznie większego obszaru, co pozwoliło układowi 
wychwycić większość piasku, zanim odpady stałe zdo-
łały się nawarstwić. W rezultacie badań opracowano 
specjalną płytę ssawną ze zgarniaczem, która pomogła 
w gromadzeniu i zbieraniu cząstek piasku znajdujących 

się pod pompą, która została następnie skonstruowana 
i opatentowana przez firmę Weir Minerals Hazleton. 
Dwie pompy serii SHW-R z wbudowanym wirnikiem, 
znajdujące się w górnej części całego zespołu, zostały 
umieszczone w stożkowych „misach ssawnych”, uła-
twiających zasysanie piasku. Układ 
szybkiego odłączania z prowadni-
cami pomaga ustawić pompę na 
miejscu oraz umożliwia jej łatwy 
montaż i demontaż. 

Układ szybkiego odłączania 
został wyposażony w  specjalny 
pierścień uszczelniający płyty ssaw-
nej, który umożliwia szczelne 
połączenie głowicy ssawnej ze 
zgarniaczem, oraz w  pierścień 
uszczelniający skośnego układu 
odprowadzania, który uszczelnia 
połączenie pomiędzy pompą a rurą 
odprowadzającą. Oba uszczelnienia 
zostały zaprojektowane w taki spo-
sób, aby tolerowały wszelką niew-
spółosiowość pomp pojawiającą się 
podczas montażu. 

Podczas modernizacji oczysz-
czalni zamontowano trzydzieści 
dwie pompy serii SHW-R. Instala-
cja była wielokrotnie narażona na 
oddziaływanie zjawisk burzowych, 
lecz po kilku latach eksploatacji 
pompy serii SHW-R nadal pracują 
w  sposób niezakłócony. Potwier-
dzony sukces pomp serii SHW-R przyczynił się do tego, 
że zostały one wybrane w  przypadku kilku innych 
projektów modernizacji oczyszczalni ścieków. Firma 
Weir Minerals ponownie udowodniła, że oferowana 
przez nią pompa Warman® SHW jest najbardziej 
niezawodną i wytrzymałą pompą zatapialną dostępną 
na rynku dla ciężkich warunków pracy.
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