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VERTIKÁLNÍ STÍRANÉ DOSAZOVACÍ
NÁDRŽE

Na istírnách odpadních vod se používají jako:
deš ové zdrže EP-VSDZ
usazovací nádrže EP-VSUN
dosazovací nádrže EP-VSDN
Jejich provedení je podobné až shodné. Konstrukce
vychází z osv d ené konstrukce vertikálních dosazovacích nádrží dortmundského typu. Na rozdíl od klasické nádrže má toto
provedení zkrácenou hloubku. U dna nádrže je vytvo en p echod ze tvercového p dorysu na
kruhový. Takto vytvo ené kruhové dno je potom stíráno stíracím za ízení se st edovým náhonem
umíst ným na pr b žné lávce.
Nádrže se vyráb jí v typových velikostech v následujících rozm rech:
velikost
délka strany A
hloubka vody Hv
minimální
p ítok D1
odtok D2
kal D3

roz. EP-VS 4,8 EP-VS 5,4 EP-VS 6 EP-VS 7,2 EP-VS 8,4 EP-VS 9,6
mm
4 800
5 400
6 000
7 200
8 400
9 600
mm
3 000
3 000
3 000
4 000
4 000
4 000
mm
mm
mm

300
200
150

300
200
150

300
200
150

300
200
150

400
300
200

400
300
200

Doporu ená hloubka vody je min. 3 000 mm.
Zne ist ná voda p itéká potrubím D1 do uklid ovacího válce a klesá ke dnu. P i zm n
sm ru proud ní dochází k intenzívnímu odd lování kalu, který sedimentuje na dn a vy ist ná
voda odtéká p es sb rný žlab pop . p es pono enou d rovanou trubku potrubím D2 pry . Kal
se odebírá ve dn uloženým potrubím D3. Uklid ovací válec a odtokový žlab pop . pono ená
d rovaná trubka jsou zav šeny na obslužné lávce, která je opat ena zábradlím a nese pohon
stíracího za ízení. Nato ení hrdel m že být libovolné. Nádrž m že být i mírn obdélníková
a vylou eny nejsou ani atypické rozm ry a úpravy. Z atypických úprav používáme asto tangenciální nátok do uklid ovacího válce, deflektory na uklid ovacím válci a umíst ní odtokového
žlabu po odvod nádrže.
P i použití pono ené d rované trubky na odtoku
vy išt né vody je vhodné opat ít dosazovací nádrž za ízením
pro odb r plovoucích ne istot. Pono ená d rovaná trubka má
mnohoúhelníkový tvar. Její umíst ní je cca 200 mm pod hladinou.
Hlavní p edností t chto dosazovacích nádrží je malá stavební hloubka, takže nádrže
mohou být založeny na jedné základové desce s ostatními objekty istírny. P itom je zachována
vysoká ú innost vertikálních dosazovacích nádrží.
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