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LAPÁKY PÍSKU

Vertikální lapáky písku
se používají k zachycení drobných nerozpustných anorganických látek obsažených v odpadní vod . Zárove umož ují odd lení
látek organických a vyt žení zachycených ne istot do zásobníku, pop .
do separátoru písku.
Stavebn se jedná o prohlube o pr m ru D = 600 - 1700
mm a hloubce vody obvykle H = 3500 mm napojenou na otev ený
p ítokový žlab, který m že obsahovat i esle.
Technologické za ízení sestává z nátokové trubky napojené na p ítokový žlab a ukon ené
uklid ovacím válcem. Voda te e uklid ovacím válcem dol a po jeho opušt ní m ní sm r toku
na vzestupný a posléze p epadá p es p epadovou hranu do odtoku. P itom dochází k intenzivnímu
odd lování písku. Písek usazený na dn se od erpává mamutovým erpadlem DN 80–100 mm do
zásobníku. erpadlo je pohán no vzduchem, kterým je možno zachycený písek proprat, ímž
dojde k odd lení organických látek. Za ízení je upevn no na obslužné lávce položené p es kruhový odtokový žlab. Zásobník na písek musí být odvodn n zp t do p ítoku na lapák.
Nejvhodn jším za ízením pro dodávku, pokud není rozvod centrální, je automatická kompresorová stanice o výkonu asi 35 - 75 m3/h vzduchu.
Odst edivé (vírové) lapáky písku
pat í mezi jednoduchá za ízení pro zachycování drobných
anorganických látek obsažených v odpadní vod , které mají strojní
vyklízení zachycených látek. Zárove umož ují odd lení organických
látek zachycených spole n s pískem a vyt žení písku do zásobníku,
pop . do separátoru písku. Výkonov navazují na lapáky vertikální.
Velikost ur uje vnit ní pr m r nálevky, typizováno je 6 velikostí od
ø 3 m do 6 m.
Sou ástí technologické dodávky jsou uzáv ry na p ítoku a odtoku lapáku, obslužná lávka
a mamutové erpadlo s p íslušenstvím pro t žení zachyceného písku. Voda natéká do nálevky
tangenciáln , ímž se v ní vytvá í vír, který zajiš uje intenzivní odlu ování písku. Ten se po st n
kuželkové ásti sune ke st edu a padá do prohlubn , kde se usazuje. Písek usazený na dn je
možno od erpat mamutovým erpadlem DN 100 do zásobníku. erpadlo je pohán no stla eným
vzduchem, kterým je možno zachycený písek proprat, ímž dojde k odd lení organických látek.
erpadlo s potrubím je p ipevn no na pr b žné obslužné lávce položené p es lapák písku.
Nejvhodn jším za ízením pro dodávku vzduchu, pokud není rozvod centrální, je
automatická kompresorová stanice o výkonu 50 m3/h se zásobníkem vzduchu. Jelikož stanice
pracuje pro lapák písku pouze n kolik minut denn , je možno ji použít i pro jiné ú ely.
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