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STROJN STÍRANÉ ESLE SH

Strojn stírané esle typu SH se používají pro zachycení plovoucích a sunutých látek
v p ítokových kanálech istíren odpadních vod, malých vodních elektráren, úpraven vod apod.
Za ízení sestává z eslicové m íže, istícího stroje a žlabu na shrabky. Ve standardním provedení se dodává pro hloubku kanálu H = 400 až 2 400 mm a jeho ší ku B = 400 až 3 000 mm.
eslicová m íž je uložena standardn pod úhlem 60 ° a pr liny P mohou být 3 až 200 mm. Na
požádání m žeme dodat esle pro atypický tvar kanálu. eslicová m íž zajiš uje zachycení ne istot obsažených v išt né vod . Pro ú innost išt ní je rozhodující velikost pr lin P. Pr liny velikosti do 15 mm jsou vhodné nap . pro sezónní ochranu p ed padajícím listím. Pr liny 10 –
60 mm se obvykle používají p i ist ní odpadních vod. V tší pr liny jsou vhodné zejména p i
ochran velkých erpacích stanic, vodních elektráren apod. M íž je na dn uložena do zabetonovaného úhelníku a naho e op ena o žlab na shrabky. Množství zachycených shrabk nelze u vodních elektráren a u pr myslových provoz ur it p esn p edem. U komunálních istíren odpadních vod je možno p edpokládat následující množství:
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Mechanismus išt ní – stírání vychází z konstrukce eslí ru n stíraných. Odstra ování
ne istot zachycených na eslicové m íži zajiš uje istící stroj. Jeho pracovní ástí je stírací lišta
ší ky odpovídající ší ce kanálu B, která m že být opat ena trny podle velikosti pr lin. Stírací lišta
je táhlem p ipevn na na klikový mechanismus pohán ný p es p evodovku t ífázovým asynchronním elektromotorem 380 V, 50 Hz v provedení pro venkovní pracovní prost edí. Elektrický rozvád
eslí SH umož uje jak trvalý provoz stíracího za ízení, tak i p erušovaný provoz
lze doplnit o modul, který
s možností nastavení doby chodu a doby stání. Rozvád
z p erušovaného provozu p epne automaticky na trvalý provoz, nap . signálem z plovákového
spína e p i p ekro ení stanovené hladiny.
Strojní esle jsou dodávány ve t ech materiálových provedeních:
a) všechny ásti z uhlíkové oceli
b) ásti v kontaktu s vodou z nerez. oceli, rám z uhlíkové oceli
c) všechny ásti z nerezové oceli
Zachycené ne istoty se stírají do žlabu na shrabky, který
tvo í oporu pro uložení eslicové m íže. Žlab má d rované dno, což
umož uje áste né odvodn ní shrabk . Ze žlabu se shrabky odstraují ru n . Na zvláštní p ání m že být dodána úprava bez žlabu pro
následné transportní za ízení. Pro zimní provoz nevyžaduje umíst ní v temperovaných místnostech, vyh ívání, zateplení ani zast ešení. Oproti eslím s pohyblivým filtra ním pásem nemá typ SH žádné pono ené klouby nebo ložiska. Tento typ eslí je pro svou nenáro nou konstrukci vhodný pro separaci prakticky všech
druh pevných ástic z kapalin.
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