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LAPÁKY PÍSKU PROVZDUŠŇOVANÉ
Provzdušňovaný lapák písku je zařízení pro odstraňování drobných anorganických látek,
zejména písku z odpadní vody před biologickým čistěním. Má zařízení pro strojní vyklízení
zachycených látek, které zároveň zajišťuje
účinné odloučení zachycených organických
látek od písku. Zajišťují tak podmínky pro
bezporuchový provoz v náročných podmínkách čistíren odpadních vod. Svou kapacitou
je určen zejména pro větší čistírny.
Základní provedení je ve třech velikostech šířky komory, které jsou seřazeny obvykle po
dvou vedle sebe. Délky komor mohou být různé, čímž se výkon lapáku může přizpůsobit
různému hydraulickému zatížení. Podle okamžitého průtoku čistírnou mohou být v provozu jedna
nebo obě komory lapáku písku. Typové šířky jednotlivých komor B jsou 2,4 m, 3 m a 3,6 m.
Délky komor mohou být libovolné, obvykle se pohybují od L = 12 m u menších šířek až po
48 m u největší šířky. Odpadní voda natéká kolmo do jednotlivých komor. Proudění vyvolané
tímto nátokem je dále zintenzivněno provzdušňovacími elementy, které jsou umístěny po jedné
straně komor. Intenzivní provzdušňování zajišťuje odloučení požadovaných částic, které se
usazují v prohlubni podél druhé neprovzdušňované části komor. Velikost usazovaných částic
písku je možno ovlivnit intenzitou provzdušňování. Písek usazený v prohlubních se těží čerpadly
do odtokového žlabu mezi komorami a zachycený písek odtéká do zásobníku. Vše je umístěno
na pojezdovém mostě, který ve volitelném cyklu pojíždí po kolejnici. Přívod elektrické energie je
proveden kabelem zavěšeným na vozíčcích na laně podél jedné komory.
Typová elektroinstalace je provedena jako třífázová 3 + N, 380 V, 50 Hz. Předčištěná
odpadní voda odtéká přes přepadovou hranu k dalšímu zpracování. Výhodou pro další zařízení
čistírny je i to, že odpadní voda je částečně provzdušněna. Součástí technologické dodávky jsou
dva uzávěry na přítoku do jednotlivých komor, provzdušňovací elementy s připojovacím
potrubím, pojezdový most s čerpadly pro těžení písku, odtokový žlab pro písek, přepadová
hrana na odtoku, kolejnice a lanový přívod energie. V návaznosti na řešení konkrétního
projektu může být dodávkou i zdroj vzduchu pro provzdušňování vlastního lapáku.
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