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Plovoucí zneciitení
Na odlehcovacích komorách a prelivech nádrží v jednotné kanalizaci pfepadá za silného dešte velké množství odpadní vody do potoku, fek
a jezer. S prepadající odpadní vodou jsou vyplaveny vedle jemných
a rozpuštených necistot také, toaletní papíry, odpadky z umelých hmot
a ruzné jiné necistoty, které zanechávají na brezích casto stovky metru
dlouhé nepekné stopy.
Možností, jak tento problém zmírnit, jsou cesle, které se zabudují
pfed nebo za dešlové výuste. Bohužel je nápor vody pri dešti tak náhlý
a velký, že cesle, jak je známe z cistíren odpadních vod. jsou príliš malé a snadno se ucpávají. Dešlové cesle musí mít proto velkou plochu.
Jiným problémem je cištení techto cesU. Zpravidla není hospodárné
tyto velké plochy cesU, které se používají jen obcas, zabezpecit automatickým cištením. Na druhé strane nesmí cesle i pri ucpáni zpusobit velké zpetné vzdutí.
V kanalizacní siti jsou kompromisem techto protikladných požadavku sklopné cesle stavebního typu FluidScreen (viz obr. 2).
Z hlediska hydrauliky je možné ovlivnit hodnotu vzdutí zpusobeného
ceslemi FluidScreen jak roztecí ceslic, tak i volbou materiálu (nerez ocel,
hlinrk).

Další technologií, která napomáhá eliminovat
odlehcovacích objektu jsou síta a liltry.

znecištení z velkých

Firmou UFT GmbH vyvinutý "otácecr bubnový liltr" F/uidRotor typ
TDF je urcen zejména pro zadržení jak neestetických hrubých látek, tak
jemných plujícrch necistot na deštových prelivech a zafízení pro hospodarení s dešlovými vodami v kanalizaci.
Na obrázku 1 vidíme tento liltr umístený v dešlové zdrži pred bezpecnostnrm pfelivem.

Obr. 1: Bubnový otácecr filtr

Obr. 2: Sklopné cesle pri provozu

a kanalizaci
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Jako multifunkcní objekt mužeme oznacit vírové separátory.
Vírový separátor je novým prvkem v oboru hospodarení s deštovými vodami. Využívá vlastnosti vírového proudení k odstranení usaditelných a plovoucich látek z odpadní vody.
Vírový separátor nablzí úcinnou ochranu vod pred znecištením, a to
jak v jednotné, tak v oddílné kanalizaci. To platí zvlášt pro sanaci a rozširování již existujíc( kanalizace. Výborne se též hodí pri další úprave deštových vod.
Z obrázku 3 je patrná jeho funkce.
Tangenciální nátok do vírového separátoru podporuje vírové proudení a tedy i usazování usaditelných látek. Systém norných sten v horní
cásti separátoru zabranuje vniknutí plovoucích látek do prepadu k recipientu. Regulace odtoku k COV je rešena pomocí vírového ventilu v dolní cásti separátoru. Multifunkcnost tohoto objektu. tj. zachytávání usaditelných látek pomocí vírového proudení. eliminace plovoucího znecištení
pomocí norných sten. regulace odtoku k COV regulátorem odtoku a zachycení cásti prvního splachu retencní kapacitou separátoru. bude urcite prispívat k dalšímu rozširování této technologie.
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Regulace hladiny a ochrana pred zpetným vzdutím
Jako ochranu pred zpetným vzdutím a zároven jako regulátor hladiny je možné použít pružinovou klapku UFT - FluidFlap.
Pružinová klapka UFT - FluidFlap predstavuje regulacní zarízení.
které je podstatne výkonnejší než pevná prelivná hrana. Pružinová klapka umožnuje na velmi malém úseku odlehcit nárust vody v deštové zdrži od pocátku odlehcování až po velké odtoky. Lze tak získat objem
vzdutí a zároven omezit velké vzdutí v kanalizaci.
Na rozdíl od stavidel je klapka pretékána. takže nedochází ke strhávání necistot pohybujících se na dne odpadních kanálu.
Klapka se zvedne nahoru. když na ni pusobí vzdutí ze strany dolní
vody. a zabrání tak zaplavení kanalizace. Je možné dodat ke klapce horni tesnení, na které tlací horní hrana klapky v rovnovážné poloze. Pružné bocní tesnení je u tohoto typu úcinné v obou smerech. Proto lze klapku využít i jako zpetnou klapku.
Trendy
Vzhledem k tomu. že provozování objektu na stokové síti je casove
nárocné a personální náklady stále více vzrustají. mužeme ocekávat
trendy smerující k systému dálkového monitorování a rízení. Na to je pamatováno i u výrobku pod znackou Fluid - Vortex a Rotor. kde je obvykle možné zaclenit merící prvky do pripravených segmentu (viz FluidSep
na obr. 3).).
(placená inzerce)
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Obr. 3: Vírový separátor
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Ochrana pred zpetným vzdutim
Stoupá-Ii voda ve vodním toku je nízká odlehcovací hrana prícinou
zaplavování kanalizace. Alcní voda se dostane do kanalizace a muže
pretížit COV. Dle našeho zjištení je približne každá pátá odlehcovací komora ohrožena tímto vzdutím.
Sterbinová zpetná klapka FluidSlot (obr. 4) zabranuje prepadávání
vody z vodního toku do kanalizacního systému nebo do deštových zdrži. K zadržení plovoucích látek v kanalizaci se navrhuje v kombinaci
s nornou stenou.
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Obr. 5: Pružinová klapka (detail viz dole)

tlouMka

norMsténa
(d1ezadAni)

oZ

akumu1ac111

vzduti

gumy

b

I
"'d --3

,
o

y";;:.

6
5

'"

N
+

t z
-.o

_

t

'.-",,"

.

vyrovnávacl

---·----L

11--···················

- L
+

200

--~
.- -I

4

1 základní nosník
2 telo klapky
3 žebra

plesah u
I

""Ion

-

T - hloubka

6

Obr. 4: Slerbinová zpetná klapka
1. telo šterbiny (max. L = 2 800 mm). 2. deska pripevnená hmoždinkami. 3. upevnovací plech pro
gumový jazyk, 4. výztuhy dle zadání. 5. gumový jazyk, 6. upevnovací lišta. 7. šrouby
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