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ET ZOVÉ SHRABOVÁKY

Na istírnách odpadních vod se používají jako:
deš ové zdrže EP-RSDZ
usazovací nádrže EP-RSUN
dosazovací nádrže EP-RSDN
egaliza ní nádrže EP-RSEN
et zové shrabováky se používají pro shrabování usazených a plovoucích látek.
Ne istoty se odstra ují plynule stíracími lištami, které jsou upevn ny na dvou nekone ných
et zech a st ídav se pohybují po hladin nebo dn nádrže.
et zy jsou vedeny a pohán ny na hnacích a vodících kladkách. Kladky jsou uloženy na
h ídelích. Hnací h ídel je uložena na st nách nádrže ve dvou ložiskových t lesech. Jsou na ní
pevn p ipojeny dv kladky hnací a jedna kladka p evodová. P evodová kladka je pohán na
hnacím et zem a p evodovkou s elektromotorem. V p evodu je bezpe nostní pojistka.
Na dalších místech, zpravidla t ech, jsou op t na h ídelích vodící kladky. Ty však jsou na
h ídelích uloženy oto n v kluzných ložiscích. Vodící kladky umož ují p im ené napnutí et z
a zajiš ují správnou polohu et z v místech zm ny jeho sm ru. P esné vedení et z je
provedeno vodícími lištami.
Pro snadnou montáž a demontáž jsou plastové kladky provedeny jako d lené. Spojení se
provádí speciálními objímkami. H ídele proto není nutno nikdy demontovat.
Vlastní et z je rovn ž plastový a spojovací epy jsou nerezové. lánky mají rozte
152 mm. Pravideln asi po t ech metrech je jeden lánek s p írubou pro p ipevn ní stírací lišty.
Stírací lišty jsou nej ast ji duralové a v míst styk s vodícími lištami jsou opat eny plastovými
podložkami.
Další vybavení nádrže záleží na ú elu jejího použití. Na nátokové stran se obvykle
umís ují jímky na zachycení kalu stíraného ze dna. Standardní provedení jsou jímky
o p dorysném rozm ru 3 x 3 m se dnem vyspádovaným k odb rnému kalovému potrubí. Na
odtokové stran bývá umíst na nakláp cí roura pro odb r plovoucích ne istot a odtokový
žlab pop . pono ená d rovaná trubka pro odtok vy išt né vody. Nej ast jší je použití jako
usazovací a dosazovací nádrže na istírnách odpadních vod nebo jako usazovací nádrže na
úpravnách vody. Pro speciální použití mohou být nádrže vybaveny dalšími dopl ky podle p ání
zákazníka.
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