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15.2 D    1-163.983 

LIPUSED - CC 
LIPUSED - CR 
LIPUSED - PR 
LIPUMAX 
FAPUSED 

Separatory tłuszczu i skrobi z �elbetu 
zgodnie z DIN 4040  
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�rodki pomocnicze

Niezb�dne �rodki pomocnicze do rozładowania i montowania cz��ci separatora: 

Rodzaj 
separatora 

Miejsce 
zawieszenia / 
rodzaj 
chwytania 

Oprzyrz�dowanie ładownicze / elementy chwytaj�ce 

zbiornik 
separatora 

nadstawki 
∅∅∅∅450 - ∅∅∅∅1200

nadstawki 
∅∅∅∅1500 - ∅∅∅∅2100
trzy k�towniki
transportowe
na �ciance
zewn�trznej

elementy rur 

Program C 
zbiorniki 
okr�głe CC, CR 

właz do poboru 
prób 

3 k�towniki 
transportowe z 
uchwytami na 
�ciance 
zewn�trznej 

potrójna zapora 
wisz�ca z kablami 
minimum 5-
metrowymi 
ła�cuchy z hakiem 
ładunkowym 
zabezpieczaj�cym 
lub lin� 

ogniwo 
zamykaj�ce NG 5 
DIN 82101 

zapora wisz�ca 
nadstawki z 
widełkami 

potrójna 
zapora 
wisz�ca, lekka 
ła�cuchy z 
hakiem lub lin� 

ogniwo 
zamykaj�ce 
NG 1 
DIN 82101 

ta�my 
podnosz�ce 

Parat PR 
zbiornik 
prostok�tny z 
zamontowan� 
pokryw� 

4 �ruby 
pier�cieniowe 

Uwaga! 
Po 
zamontowaniu 
nie usuwa� �rub 
pier�cieniowych! 

poczwórna zapora 
wisz�ca z co 
najmniej 5-
metrowymi 
kablami 
ła�cuchy z hakiem 
ładunkowym 
zabezpieczaj�cym 
lub lin�  
ogniwo 
zamykaj�ce NG8 
DIN82101 

zapora wisz�ca 
nadstawki z 
widełkami 

ta�my 
podnosz�ce 

Parat PR 
zbiornik 
prostok�tny i 
pokrywa 
dostarczona 
luzem 

4 �ci�gi (kotwy) 
transportowe 
deha z głowicami 
kulowymi 
umieszczone na 
dnie zbiornika i 
na górnej cz��ci 
pokrywy 

głowice 
uniwersalne deha, 
wielko�� 6/10 tylko 
w poł�czeniu z 
ła�cuchami z 
hakiem (głowice s� 
oddawane 
zazwyczaj do 
dyspozycji przez 
zakładowego 
montera w 
Passavancie) 

poczwórna zapora 
wisz�ca z kablami 
minimum 5-
metrowymi 
ła�cuchy z hakiem 

zapora wisz�ca 
nadstawki z 
widełkami 

ta�my 
podnosz�ce 
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Monta� - prace wst�pne 

Koordynacja d�wigu i �rodka transportu: Aby unikn�� przestojów nale�y maksymalnie 
skoordynowa� prac� d�wigu i �rodka transportu. Trzeba ustali� w odpowiednim czasie wielko�� 
d�wigu wymagan� do rozładowywania i składania gotowych cz��ci. 

Wskazówka:  Wymagane dane techniczne (wymiary i ci��ary etc.) dla poszczególnych cz��ci 
separatora zawarte powinny by� w dokumentacji handlowej (oferty, zamówienia); poza tym znajduj� 
si� one na odpowiednich stronach katalogowych. Wymagane elementy ł�cz�ce dla poszczególnych 
cz��ci urz�dze� - patrz strona 4 (tabela). 

Zapewnienie bezpiecznego-umocnionego dojazdu: Nale�y zapewni� umocniony w wystarczaj�cym 
stopniu dojazd do wykopu budowlanego ze stanowiskiem postojowym dla normalnego samochodu 
ci��arowego bez nap�du na wszystkie koła. 

Miarodajne dla wielko�ci wykopu budowlanego s�: 

� wymiary separatora 

� w odpowiednim przypadku: wymiary dodatkowo instalowanego włazu do pobierania prób 

� ka�dorazowo inne warunki otoczenia. 

W przypadku �cianek szczelnych uwzgl�dni� dopływ i odpływ. Je�li przewiduje si� właz dla poboru 
prób - uwzgl�dni� jego wielko��. W przypadku normalnych warunków gruntowych wystarcza 
wyprofilowane, uszczelnione podło�e z piasku lub �wiru z dokładno�ci� niwelacyjn�. Maksymalny 
nacisk na grunt wynosi 15,5N/cm

2
.

Wykopywanie gruntu i wypełnienie za obudow�: Wykopywanie gruntu i wypełnienie za obudow� 
wg DIN 18300. Dla przewodów podł�czeniowych i ł�cz�cych przestrzega� DIN 4033. Wypełnienie za 
obudow�, nadsypk� i uszczelnienie nale�y wykona� w taki sposób, aby nie powstały �adne 
uszkodzenia na urz�dzeniach i przewodach budowlanych i aby pozostały one w nienaruszonym 
stanie. Nale�y odpowiednio post�powa� i unika� pó�niejszego instalowania cz��ci dodatkowych, jak 
na przykład właz do pobierania prób itp. 
Stok, przestrze� robocza oraz rozparcie i deskowanie �cian wykopu wg DIN 4124. 

Prace wst�pne 

Dokładne kontrola urz�dzenia po dostarczeniu: Dostarczony towar dokładnie skontrolowa� pod 
k�tem kompletno�ci dostawy i ewentualnych uszkodze� powstałych na skutek transportu. W �adnym 
razie nie montowa� uszkodzonych cz��ci. Bezwzgl�dnie nie nale�y tutaj bra� pod uwag� pewnych 
nieregularno�ci powierzchni uwarunkowanych procesem produkcji i transportem (np. odpryski, 
niewielkie rysy), które nie naruszaj� szczelno�ci poszczególnych cz��ci. 

Rozładowanie przy pomocy d�wigu: Wymagane elementy ł�cz�ce - patrz strona 4. 

Ustawienie separatora zgodne z osi�: Patrz�c zgodnie z kierunkiem przepływu odszlamiacz nale�y 
zamontowa� przed separatorem. 

Dokładne sprawdzenie kierunku przepływu i podł�cze�: Przy instalowaniu nale�y mie� na uwadze 
nast�puj�ce warunki: 

� kierunek wbudowanie separatora powinien odpowiada� kierunkowi przepływu 

� o� podłu�na zbiornika powinna przebiega� w tej samej płaszczy�nie co linia osi rury 
podł�czeniowej. 

Odpowiednie oznaczenie na wykopie budowlanym i na zbiorniku ułatwi prac�. 

Dopływ do urz�dzenia le�y wy�ej ni� odpływ, istnieje zatem spadek przepływu: 

� ze zintegrowanym odszlamiaczem - 70mm 

� bez odszlamiacza - 20mm. 

Podł�czenia: Dopływ i odpływ z ostrym ko�cem do podł�czenia na rurze SML wg DIN 19522. Inne 
przykłady podł�cze� patrz strony 10 - 13. 
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Prace wst�pne 

Wietrzenie: Aby unikn�� powstawania nieprzyjemnego zapachu, osadów, procesów gnicia i zakłóce� 
funkcjonowania nale�y dokładnie wietrzy� całe separatory oraz ich przewody dopływowe i odpływowe. 
(DIN 4040 cz��� 2 punkt 7.3) 

Uwaga!!! 
Przy podsypywaniu i podbudowie przewodów podł�czeniowych i ł�cz�cych nale�y przestrzega� DIN 
4033. 

Właz do pobierania prób wbudowa� za separatorem: Właz do poboru prób firmy ACO słu�y poza 
pobieraniem prób do wietrzenia i jako ochrona przed odsysaniem. Patrz�c zgodnie z kierunkiem 
przepływu nale�y zainstalowa� go za separatorem. Mufa odpływowa włazu do pobierania 
prób/rewizyjnego wyposa�ona jest w uszczelnienie do bezpo�redniego podł�czenia rury z tworzywa 
sztucznego wg DIN 19534 (PCV) ewentualnie DIN 19537 (HD-PE). W przypadku DN 100 i DN 150 
mo�liwe jest równie� bezpo�rednie podł�czenie rury SML wg DIN 19522. 

Nadbudowa włazu i pokrywy 

Dla celów monta�u nadbudowy włazu prosz� przestrzega� naszej specjalnej instrukcji nr 1-
163.986. 

Uwaga!!! 
Pokrywa i cz��ci nadbudowy dostarczane s� luzem. 

Maksymalna gł�boko�� wbudowania: 

2500mm (LIPUSED-CC NG 7-10 i LIPUSED-CR) 

3600mm (LIPUSED-PR) 
5000mm (LIPUSED-CC NG 2, 4 i LIPUMAX i FAPUSED) 
Przy gł�boko�ci wbudowania 2500 ewentualnie 3600mm stosowa� cz��ci betonowe ze wzmocnionym 
zbrojeniem. 
Wyj�tek: LIPUSED-CC NG 2 i NG 4 oraz LIPUMAX nadaj� si� do gł�boko�ci wbudowania do 
5000mm ze standardowym zbrojeniem. Odpowiedni numer artykułu znajd� Pa�stwo w naszym 
aktualnie obowi�zuj�cym katalogu. 
Zgodnie z danymi wymogami umie�ci� powleczenie wewn�trzne i/lub zewn�trzne. 

Uwzgl�dnienie klasyfikacji przy montowaniu pokryw włazu: Przy montowaniu pokrywy włazu 
nale�y sprawdzi� czy wykorzystaniu powierzchni montowania b�dzie odpowiadała klasa włazu B 125 
czy D 400 wg DIN EN 124/DIN 1229. 

Monta� ramy i pokrywy włazu: Powierzchni� nakładania w górnej cz��ci włazu i spodni� cz��� ramy 
nale�y oczy�ci� i zwil�y�. Pełn� ram� nale�y umie�ci� na podło�u z zaprawy, wyregulowa� do 
poziomu. Umie�ci� pokryw� poł�czon� �rubami w sposób szczelny dla zapachów na podło�u z 
zaprawy i odpowiednio wyregulowa�. 

Wyrównanie wysoko�ci przez pier�cienie stykowe: Do wyrównania wysoko�ci nale�y stosowa� 
przygotowane uprzednio pier�cienie stykowe lub klinkiery kanałowe wg DIN 4051. 

Uwaga!!! 
Nie nale�y przesuwa� pokrywy przy umieszczaniu granicz�cej z ni� nawierzchni. 

Nie obci��a� zbyt wcze�nie pokrywy włazu: Po dodatkowym pokryciu zapraw� ostatnich spoin 
włazu nale�y obci��a� pokryw� włazu najwcze�niej po 72 godzinach. W razie potrzeby stosowa� 
materiał szybkowi���cy lub zapraw� z tworzywa sztucznego. 
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Monta�: tabliczka identyfikacyjna 

Wyj�� tabliczk� identyfikacyjn� z włazu: Tabliczka identyfikacyjna ze stali nierdzewnej wisi na 
ła�cuchu we włazie konserwacyjnym separatora. Mo�na j� wyj�� z włazu i przeczyta�. 

Tabliczka identyfikacyjna informuje o: 

• oznaczeniu typu

• wielko�ci nominalnej

• obj�to�ci odszlamiacza i separatora - maksymalnej pojemno�ci zbiornika cieczy lekkich

• znaku jako�ci

• roku produkcji

Monta� tabliczki identyfikacyjnej: 

• tabliczk� identyfikacyjn� zamontowa� przy pomocy kołka we włazie konserwacyjnym separatora w
górnej cz��ci bezpo�rednio pod pokryw� włazu

• wywierci� dziur� wielko�ci ∅ 8 na gł�boko�ci około 50mm

• umie�ci� kołek w komplecie ze �rub� uchwytow� i silnie zamocowa� przez dokr�cenie �ruby
uchwytowej

• skróci� odpowiednio długo�� ła�cucha w przypadku mniejszych gł�boko�ci wbudowania

• tabliczka identyfikacyjna musi wisie� nad lustrem wody

Prace ko�cowe: Urz�dzenie dokładnie oczy�ci�, szczególnie z resztek zaprawy. 

UWAGA: Sprawdzanie szczelno�ci urz�dzenia nale�y przeprowadza� dopiero wtedy, gdy jest ono ju� 
kompletne, przed podsypywaniem wykopu budowlanego. Przy sprawdzaniu szczelno�ci przy pomocy 
wypełniania wod� nale�y przestrzega� DIN 4034 Cz��� 1) - nale�y zwróci� uwag� na powstaj�c� si� 
wyporu na urz�dzenia ze sto�kiem. Wa�ne jest, aby klej i/lub zaprawa uprzednio zwi�zały si� w 
wystarczaj�cym stopniu. 
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Przykłady podł�cze� 

Rury kanałowe na separatorze 

Cz��ci podł�czeniowe 
Tabela 1: cz��ci podł�czeniowe firmy ACO1) 

1. poł�czenie rur CE z pier�cieniem
samouszczelniaj�cym z gumy

2. szpon z chromu-wanadu (firmy ako) 3. rura bezmufowa (SML) o długo�ci 300mm

DN nr artykułu DN nr artykułu DN nr artykułu 
100 8790.20.00 100 8790.50.00 100 8790.10.00 
150 8790.21.00 150 8790.51.00 150 8790.11.00 
200 8790.22.00 200 8790.52.00 200 8790.12.00 
250 8790.23.00 250 8790.53.00 250 8790.13.00 
300 8790.25.00 300 8790.54.00 300 8790.14.00 

4. poł�czenia rur komplet (dla rodzaju: rura kamionkowa N na SML)
DN nr artykułu składa si� z: 

poł�czenie rurowe - pier�cie� samouszczelniaj�cy 
z gumy 

pier�cie� przej�ciowy uszczelniaj�cy/pier�cie� z 
gumy 

100 8790,40, 
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Zało�enia, Opró�nianie 

DIN 4040 Cz��� 2, Wydanie marzec 89 Punkt 8: 8.1 Celem przepisowej kontroli, opró�niania i 
czyszczenia separatorów i odszlamiaczy jak i celem bezpiecznego usuwania odseparowanych 
substancji nale�y przestrzega� ustawowych ustale�.  

8.2 U�ywanie �rodków biologicznych (bakterii, enzymów) dla celów tak zwanego samooczyszczania 
jest niedozwolone w separatorach tego typu. 

8.3 Przedziały czasu pomi�dzy kolejnymi czyszczeniami nale�y tak ustalil�, aby nie zostawała 
przekroczona zdolno�� gromadzenia separatora. Je�li nie b�dzie to okre�lone inaczej, odszlamiacz 
i separator nale�y czy�ci� co 14 dni, nie rzadziej jednak ni� co miesi�c po czym ponownie 
napełnia� wod�. 

Opró�nianie:  Opró�nianie obejmuje: 

� odseparowane tłuszcze 

� osadzone substancje truj�ce i resztkow� zawarto�� wody. 

Opró�nianie, Czyszczenie 

Zamówienie fachowej obsługi opró�niania i usuwania odpadów: Passavant poleca zawarcie 
umowy z przedsi�biorstwem �wiadcz�cym usługi w zakresie usuwania odpadów, posiadaj�cym 
odpowiednie urz�dzenie do odsysania.  
Oczy�ci� �cianki wewn�trzne i poszczególne cz��ci. Skontrolowa� warstwy wewn�trzne. Opłuka� 
wylot z separatora z kierunku odwrotnego do kierunku przepływu strumieniem czystej wody pod 
ci�nieniem i oczy�ci�. 

Opró�nianie (czyszczenie) w czasie przerwy w u�ytkowaniu lub w dniach wolnych od pracy: 
Termin czyszczenia powinien by� tak ustalony, aby podczas oczyszczania nie nast�pił �aden dopływ 
cieczy do urz�dzenia. Cz�sto wykorzystuje si� do tego celu przestoje w u�ytkowaniu lub dni wolne od 
pracy. 

Czyszczenie przed przerwami w pracy: Przed dłu�szymi przerwami w pracy separator powinien by� 
konserwowany jak to opisano poprzednio i ponownie napełniony wod�. 

Najwy�szy czas na opró�nienie urz�dzenia: 

� kiedy odszlamiacz jest napełniony do połowy 

� kiedy warstwa tłuszczu osi�gn�ła grubo�� 160mm. 

Terminy te s� obowi�zuj�ce dla separatorów zamontowanych w punktach �ywienia. 
Zgodnie z zarz�dzeniem nale�y usuwa� podane ilo�ci odpadów. 

Separatory tłuszczu w rze�niach itp. (przetwory mi�sne) nale�y cz��ciej oczyszcza�: Nale�y je 
czy�ci� co najmniej raz na tydzie� lub przynajmniej opró�nia� raz dziennie. 

Przepompownie �cieków za separatorami tłuszczu: W przypadku inspekcji i konserwacji 
przepompowni �cieków za separatorami tłuszczu nale�y przestrzega� DIN 1986 cz��� 31: 

� Lt.5.1 miesi�czne inspekcje przez obsługuj�cego urz�dzenie 

� Lt.5.2 kwartalne inspekcje przez fachowca. 
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 Konserwacja 

Właz z przy�rubowan� pokryw�, klasa B 125, D 400: 

���� otwieranie - Zamkni�cia otworzy� przy pomocy odpowiednich kluczy i podnie�� pokryw�. 

pokrywa ∅ klasa klucz art. nr 

600 B 125 4143 

1000 B 125 4149.1 

600 D 400 4143 

1000 D 400 4143 

���� zamykanie -  Oczy�ci� powierzchnie dociskowe. Sprawdzi� uszczelnieni, gdyby były uszkodzone, 
to odnowi�. Zamkni�cia gwintowe powinno nakr�ci� przed nało�eniem pokrywy a� do ogranicznika 
ruchu. 

Sprawdzi� pier�cie� uszczelniaj�cy na zamkni�ciach, oczy�ci� otwory zamkni��. Zamkni�cia 
dokr�ca� równomiernie na krzy�.  
Zamkni�cia powinny by� sprawdzane pod k�tem bezkolizyjnego funkcjonowania. W razie 
potrzeby nale�y je naoliwi�. 




