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10. METODY PROJEKTOWANIA I MODERNIZACJI
PRZELEWÓW BURZOWYCH
10.1. ZASADY PROJEKTOWANIA
Do obiektów kanalizacyjnych - służących do:


odciążenia hydraulicznego sieci i oczyszczalni ścieków, i/lub



ograniczenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników,

w grawitacyjnych (- konwencjonalnych) systemach kanalizacyjnych zaliczane są:


przelewy burzowe (- wykład 10 i 11),



separatory objętości ścieków opadowych (- wykład 12),



zbiorniki retencyjne (- wykład 13),



regulatory hydrodynamiczne przepływu ścieków (- wykład 14),



separatory sedymentacyjno-flotacyjne do podczyszczania ścieków
deszczowych i roztopowych (- wykład 15).

Przelewy burzowe - stosowne są najczęściej w systemach kanalizacji ogólnospławnej w celu:


zmniejszenia wymiarów kolektora - za przelewem burzowym,



zabezpieczenia oczyszczalni ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym i spadkiem
sprawności jej działania (zwłaszcza części biologicznej) - podczas pogody
deszczowej.

W modernizowanych systemach systemach kanalizacji ogólnospławnej i/lub w
systemach kanalizacji rozdzielczej bądź półrozdzielczej, przelewy burzowe pełnią funkcję
separatorów strumieni objętości - do separacji (oddzielenia) zwłaszcza tzw. I. fali - silnie
zanieczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych i kierowania ich do:
 podczyszczalni mechanicznej i do odbiornika - system rozdzielczy,
 kanałów bytowo-gospodarczych i do oczyszczalni - system półrozdzielczy.
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Rys. 10.1. Stosowanie przelewów burzowych w kanalizacji: Qd - strumień dopływu ścieków do
obiektu; Qo - strumień odpływu do oczyszczalni; Q - strumień odpływu do odbiornika [102]

Zadaniem przelewu burzowego jest podział strumienia dopływu Qd ścieków na dwa
strumienie w ściśle określonych proporcjach:


Qo - odpływu do oczyszczalni ścieków (Qo = Qd – Q), i



Q - odpływu do odbiornika (Q = Qd – Qo).

Przykład rozdziału strumieni:

Rys. 10.2. Przykładowy rozdział strumieni objętości na przelewie burzowym (Q = Qb)
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Przelewy burzowe na sieciach ogólnospławnych sytuowane mogą być:


szeregowo - na kolektorach, bądź



równolegle - na kanałach bocznych.

Szeregowe usytuowanie przelewów - na kolektorze (wg rys. 10.3).
A)

B)

Rys. 10.3. Układ szeregowy przelewów burzowych (p.b.) na kolektorze:
A) - z indywidualnymi zrzutami ścieków (po podczyszczeniu) do odbiornika
B) - z burzowcem zbiorczym i oczyszczalnią ścieków deszczowych

Równoległe usytuowanie przelewów - na kanałach bocznych (wg rys. 10.4).
A)

B)

Rys. 10.4. Układ równoległy przelewów burzowych (p.b.) na kanałach bocznych:
A) - z indywidualnymi zrzutami ścieków (po podczyszczeniu) do odbiornika
B) - z burzowcem zbiorczym i oczyszczalnią ścieków deszczowych
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Podstawy prawne projektowania przelewów
Wg RMŚ z 2006 r. [195], w Polsce limitowana jest wartość rocznej liczby zadziałań
przelewów (- zrzutów burzowych ścieków), uzależniona od rodzaju kanalizacji oraz
odbiornika. Jest to więc kryterium ilościowe.
Mianowicie, w komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, ścieki z przelewów burzowych
mogą być odprowadzane do - śródlądowych wód powierzchniowych płynących lub
przybrzeżnych, o ile średnia roczna liczba zadziałań poszczególnych przelewów nie
przekracza 10.
Dopuszcza się także odprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów burzowych
(separatorów) na kanalizacji deszczowej - do jezior i ich dopływów oraz do innych
zbiorników wodnych (np. sztucznych) o ciągłym dopływie lub odpływie, o ile średnia roczna
liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie przekracza 5.

Dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM ≥ 100 000 średnią roczną
liczbę zrzutów ustalać należy na podstawie zweryfikowanych modeli symulacyjnych
działania kanalizacji – wg RMŚ z 2009 r. [196]. W przypadku braku takich modeli, do czasu
ich opracowania, należy zmniejszyć średnią roczną liczbę zrzutów (poniżej 10).
Dla aglomeracji o RLM < 100 000, ścieki z przelewów burzowych mogą być
wprowadzane do wód, gdy w chwili rozpoczęcia działania przelewu, strumień objętości
zmieszanych ścieków dopływających do przelewu jest co najmniej czterokrotnie większy
od średniego dobowego w roku strumienia ścieków pogody bezopadowej (≥ 4 Qść(p.b.)).

Wg RMŚ z 2006 r. [195], kryterim jakościowym ochrony wód odbiornika - dla ścieków
opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych
terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, budowli
kolejowych, miast, dróg (krajowych, wojewódzkich i powiatowych), a także parkingów (o
powierzchni powyżej 0,1 ha), obowiązujący jest wymóg ich podczyszczania dla strumienia
odpływu, który powstaje z deszczu o natężeniu jednostkowym co najmniej q = 15 dm3/s·ha,
do wartości stężenia, maksymalnie:
 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej, oraz
 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych.
Natomiast z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych obiektów magazynowania i
dystrybucji paliw - dla strumienia odpływu, który powstaje z deszczu o natężeniu
jednostkowym nie mniejszym niż q = 77 dm3/s·ha - dla czasu trwania 15 minut i częstości
występowania jeden raz w roku. (Komentarz: jest to wartość z wzoru Błaszczyka - zaniżona powinna wynosić q15,1 = 110 dm3/s·ha).
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Graniczny strumień objętości Qgr - dopływu ścieków zmieszanych do przelewu,
warunkujący rozpoczęcie zrzutu do odbiornika, określić można z wzoru:

Qgr  Qść( p.b.)  Qdgr   Qoi

(10.1)

gdzie:
Qśc(p.b) - średni dobowy (wg [195]) strumień dopływu ścieków pogody bezdeszczowej, tj.
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz wód przypadkowych i
infiltracyjnych, dm3/s,
Qdgr - graniczny strumień dopływu ścieków deszczowych ze zlewni bezpośredniej, dm3/s,
ΣQoi - suma dopływów z wyżej położonych przelewów burzowych, dm3/s.
Wg RMŚ z 2006 r., w miastach o RLM < 100000, zaleca się aby: Qgr ≥ 4 Qść(p.b.).

Wartość granicznego strumienia Qdgr - dopływu ścieków deszczowych do przelewu
wyznaczyć można trzema metodami, mianowicie:


metodą rozcieńczeń,



metodą deszczu płuczącego (granicznego),



metodą dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń.

10.1.1. METODA ROZCIEŃCZEŃ

Istotą metody rozcieńczeń jest współczynnik początkowego rozcieńczenia ścieków - nrp
definiowany jako:

nrp 

Qdgr
Qść( p.b.)

,

(10.2)

stąd

Qdgr  nrp  Qść( p.b.)

(10.3)

gdzie:
nrp - współczynnik początkowego rozcieńczenia ścieków - w chwili zadziałania przelewu,
tj. rozpoczęcia przelewania się ścieków przez krawędź przelewową; nrp  [1; 10].
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Na podstawie wzorów (10.1), (10.2) i (10.3), graniczny dopływ Qgr ścieków zmieszanych
do oczyszczalni zapisać można ogólnie jako:

Qgr  (1  nrp ) Qść( p.b.)   Qoi

(10.5)

gdzie:
∑Qoi - suma strumieni dopływowych z wyżej położonych w sieci przelewów burzowych.
Wg RMŚ z 2006 r., przelewy burzowe zlokalizowane na kanalizacji ogólnospławnej - tzw.
sieciowe - w aglomeracjach o RLM < 100000 projektować należy na Qgr ≥ 4 Qść(p.b.), stąd
rozcieńczenie początkowe: nrp  3.
W Niemczech - wg ATV A-128: nrp ≥ 7.

Badania funkcjonowania przelewów burzowych, przeprowadzone przez IOŚ w
Warszawie [58] (na zlewni ogólnospławnej o F = 600 ha i ψ = 0,4), umożliwiły określenie
zależności rocznej liczby zrzutów burzowych (Lzb) od współczynnika początkowego
rozcieńczenia nrp, postaci:
Lzb = exp (4,13 – 0,57nrp)

(10.4)

Z zależności tej wynika, że dla nrp  3,2 wartość liczby zrzutów Lzb  10 - spełnia obecne
wymagania RMŚ z 2006 r. - dla badanej zlewni.
Konieczne są jednak dalsze badania w tym zakresie, na innych zlewniach.

Dla przelewu burzowego zlokalizowanego bezpośrednio przed oczyszczalnią, wartość nrp
zależy od dopuszczalnego technologicznie jej przeciążenia:
 dla części mechanicznej wynosi to najczęściej: nrp  [1; 2],
 dla części biologicznej - ze złożami biologicznymi: nrp  [1; 1,5], a z osadem
czynnym: nrp  [0,5; 1,0].

Przy dopływie Qgr ścieki spiętrzone są do wysokości krawędzi przelewu i kierowane do
oczyszczalni Qo = Qgr. Odpływ burzowcem do odbiornika wynosi wówczas Qb = 0.
Należy tutaj zwrócić uwagę, że przy maksymalnym - obliczeniowym dopływie ścieków
do przelewu Qd(max), odpływ z przelewu do oczyszczalni Qo(max) będzie większy od strumienia
Qgr, wskutek spiętrzenia ścieków - nad krawędzią przelewową. Dopuszcza się wówczas:
 Qo (max)  Qgr  (1,2  1,5)Qgr - dotychczas w Polsce wg [18, 243],


Qo (max)  Qgr  (1,1  1,2)Qgr - wg zaleceń ATV-A111 i A128 [3, 7].
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Dotrzymanie warunku β ≤ 1,2 wymaga zastosowania dławienia strumienia (Qo) na
odpływie w kierunku oczyszczalni.

Rys. 10.5. Schemat (Shankeya) rozdziału strumieni na przelewie burzowym podczas Qd(max)

Podobnie, przy maksymalnym dopływie do przelewu Qd (max) występuje też maksymalny
odpływ ścieków Qb(max) burzowcem do odbiornika (rys. 10.5):

Qb (max)  Qd (max)

Qgr  Qd (max)

 [(1  nrp )Qść( p.b.)   Qoi ]

(10.6)

Podstawiając do wzoru (10.6) za

Qd (max)  Qm(C )  Qść( p.b.)   Qoi

(10.7)

gdzie:
Qm(C) - strumień dopływu wywołany natężeniem deszczu miarodajnego, o założonej
częstości występowania C (ze zlewni bezpośredniej),
otrzymamy bardziej szczegółowy zapis na maksymalny strumień odpływu do odbiornika:

Qb(max)  Qm(C )  Qść( p.b.) [1 -  (1  nrp )]  (1   ) Qoi

(10.8)

Na wartość Qb(max) projektowany jest kanał burzowy: wymiar i spadek dna.

10.1.2. METODA DESZCZU PŁUCZĄCEGO (GRANICZNEGO)

Każdej wartości nrp przyporządkować można odpowiadające jej graniczne natężenie
deszczu qs – spłukującego zanieczyszczenia ze zlewni deszczowej (Fψ), stąd:

Qdgr  nrp  Qść( p.b.)  q s  F  ,
oraz

qs 

nrp  Qść( p.b.)
F 

 f (nrp )

(10.9)

(10.10)

8

KANALIZACJA II

Metoda deszczu płuczącego polega na ustalaniu takiego natężenia granicznego qs
deszczu, który powoduje:
 spłukanie zanieczyszczeń atmosferycznych - pyłów z górnych warstw atmosfery,
 spłukanie większości zanieczyszczeń odłożonych już na powierzchni zlewni w okresie
pogody bezdeszczowej („suchej pogody”), oraz zapewni
 unoszenie odłożonych już osadów na dnie kanałów.
Przyjmuje się więc, że pierwsza faza deszczu - o natężeniu jednostkowym q ≤ qs spłukuje
zanieczyszczenia ze zlewni, które powinny być odprowadzane do oczyszczalni ścieków,
natomiast kolejna faza deszczu - o natężeniu jednostkowym q > qs może być już traktowana
jako dająca „czyste” odpływy, które mogą być odprowadzane do odbiornika, jako „nie
stwarzające” zagrożenia dla środowiska.

Wartość natężenia granicznego deszczu qs przyjmuje się:
 w Europie (ogólnie):
qs  [6; 30] dm3/s·ha,
 w Niemczech (wg ATV-A128):
qs  [7,5; 15] dm3/s·ha,
 w Polsce (dotychczas):
qs  [6; 15] dm3/s·ha.
Przykładowo, w Niemczech uzależnia się wartość natężenia granicznego deszczu qs od
czasu przepływu tp ścieków w kolektorze, dla tp < 120 minut - z wzoru:
q s  15  120 /(t p  120)

(10.11)

W szczególności z wzoru (10.11) wynika, że np.: dla tp = 0  qs = 15 dm3/s·ha (max);
dla tp = 15 min  qs = 13,3 dm3/s·ha; dla tp = 60 min  qs = 10 dm3/s·ha.
Natomiast dla tp  120 minut wartość qs = 7,5 dm3/s·ha (const = min).

Graniczny strumień objętości ścieków opadowych Qdgr - dopływających do przelewu ze
zlewni deszczowej o powierzchni F i współczynniku spływu ψ, czyli z powierzchni
zredukowanej Fzr, dla qs  [6; 15] dm3/s·ha wynosił więc:
Qdgr  qs  F   qs  Fzr

(10.12)

Obecnie w Polsce, wg RMŚ z 2006 r., należy przyjmować: qs ≥ 15 dm3/s·ha - w
odniesieniu do zredukowanej - zanieczyszczonej powierzchni zlewni Fzr(z):
Qdgr  qs  Fzr ( z )

(10.12a)
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10.1.3. METODA DOPUSZCZALNEGO ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ

Dąży się tutaj do zachowania warunków samooczyszczania się odbiornika poprzez
oszacowanie dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń w zrzutach burzowych, przy
zakładanych wartościach stężenia zanieczyszczeń w ściekach (zawiesin, ChZT, BZT5,
ropopochodnych, itp.), oraz objętości zrzutów.
Metoda ta jest rzadko stosowana w Polsce - opisana jest m.in. w ATV-A128.

Objętość zrzutu ścieków przez przelew (do obliczeń ładunku zanieczyszczeń) i czas
działania przelewu w ciągu roku wyznacza się graficznie (rys. 10.6 i 10.7).

Rys. 10.6. Hydrogram do graficznej interpretacji działania przelewu podczas zrzutu
(czasu i objętości zrzutu ścieków)

Rys. 10.7. Graficzny sposób wyznaczania sumarycznej objętości zrzutu ścieków
i czasu działania przelewu w roku
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Kryteria oceny eksploatacyjnej przelewów burzowych
Poprawność działania przelewów burzowych można oceniać ze względu na:
 liczbę zadziałań w ciągu roku: na kanalizacji ogólnospławnej maksymalnie 10, a na
kanalizacji deszczowej maksymalnie 5 - wg RMŚ z 2006 r;
 sumę czasów trwania zrzutów ścieków w ciągu roku (kilkanaście godzin w roku);
 sumaryczną objętość zrzutów burzowych w ciągu roku (przykład na rys. 10.7);
 sumaryczny ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do odbiornika w ciągu roku.
Podane wyżej kryteria działania przelewów są ze sobą ściśle powiązane. Jednak, im
mniejsza jest liczba zadziałań przelewu w roku, tym korzystniejsze są również inne parametry
eksploatacyjne działania przelewu.

Z punktu widzenia ochrony środowiska, bardziej racjonalną metodą projektowania
przelewów burzowych jest metoda deszczu płuczącego, lecz i ona nie jest pozbawiona wad,
m.in. ze względu na stale postępujący w zlewni wzrost wartości stopnia uszczelnienia
powierzchni terenu, w efekcie czego (dla stałej wartości Qdgr) na przestrzeni lat maleje
wartość qs:

Qdgr  q s  F  

(10.13)

W układzie szeregowym - kilku przelewów burzowych, pojawia się problem
bilansowania strumieni dopływu Qd(max), w tym wyznaczania Qm(C) dla kolejnych (poza
pierwszym) przelewów – wg rysunku 10.8.

Rys. 10.8. Schemat do bilansowania strumieni dopływu ścieków
do kolejnych przelewów burzowych w szeregu

Dla przelewów nr II i III, problem ten rozwiązać można na dwa sposoby.
Czyniąc pierwsze założenie „A” dla przelewu nr II, że deszcz w raz z czasem jego trwania
obejmuje cały obszar zlewni (tj. FI + FII), tak że dla przelewu nr II staje się miarodajne
natężenie deszczu - zależne od sumy czasów przepływu: ∑tp = tpI + tpII. Jego natężenie q(∑tp)
będzie wówczas mniejsze niż dla przelewu nr I - q(tpI) (wg rys. 10.9), a maksymalny dopływ
ścieków do przelewu nr II, wyniesie:
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QdA(max) II  q(

 tp )

 FII  II  Qść( p.b.) II  Qo(max) I

Qm(C)

(10.14)

ze zlewni II ze zlewni I

Rys. 10.9. Wartości q w funkcji tp dla przelewu nr I i nr II

Czyniąc drugie założenie „B” dla przelewu nr II, że deszcz obejmuje swym zasięgiem
tylko zlewnię FII, wówczas uwzględniamy czas przepływu tpII - liczony od przelewu I (nowy
początek układu obliczeniowego). Natężenie deszczu q(tpII) będzie większe niż w założeniu
„A” - dla ∑tp (rys. 10.9), a maksymalny strumień dopływu ścieków do przelewu nr II
wyniesie:

QdB(max) II  q(tpII )  FII  II  Qść( p.b.) I  Qść( p.b.) II
Qm(C)

ze zlewni I

(10.15)

ze zlewni II

Do wymiarowania przelewu II (i analogicznie, kolejnych w szeregu) należy przyjąć
większy strumień dopływu, obliczony bądź z wzoru (10.14) - dla założenia „A” bądź z wzoru
(10.15) - dla założenia „B”.

10.2. OGÓLNE ZASADY WYMIAROWANIA PRZELEWÓW BURZOWYCH
10.2.1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZELEWÓW CZOŁOWYCH

Przelewy burzowe ze względu na orientację krawędzi przelewowej względem osi
podłużnej kanału - kolektora dopływowego, podzielić można na trzy grupy (rys. 10.10):




czołowe - prostopadłe do osi podłużnej kanału,
ukośne - pod pewnym kątem do osi podłużnej kanału,
boczne - równoległe względem osi podłużnej kanału.
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a) przelew czołowy (prostopadły)

b) przelew ukośny

c) przelew boczny jednostronny

d) przelew boczny dwustronny

Rys. 10.10. Schematy ideowe przelewów burzowych (Qd - strumień dopływu;
Qo - strumień do oczyszczalni; Q - strumień do odbiornika)

Pod względem hydraulicznym, każdy z przelewów może działać w warunkach:


niezatopienia krawędzi przelewowej (- od strony tzw. wody dolnej),



zatopienia krawędzi przelewowej (- od strony wody dolnej).

Zarówno orientacja krawędzi przelewowej, jak i warunki hydrauliczne działania przelewu,
decydują o jego sprawności i wpływają na dobór metody wymiarowania.
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Przelewy czołowe, niezatopione, stosowane są w kanalizacji w przypadku, gdy możliwe
jest znaczne obniżenie dna kanału burzowego za przelewem (a > 0 wg rys. 10.11).

Rys. 10.11. Schematy do wymiarowania przelewów
czołowych, niezatopionych (przekrój i widok z góry)

Strumień Q ≡ Qb w warunkach niezatopienia krawędzi przelewowej i z uwzględnieniem
prędkości (υ) w kanale dopływowym do przelewu, obliczyć można z wzoru:

Q

2
 2 3 / 2  2 3 / 2
 2 g l p [( h p 
) (
) ],
3
2g
2g

(10.16)

a z pominięciem energii kinetycznej strumienia na dopływie (w warunkach gdy υ ≤ 0,5 m/s):

Q

2
 2gl p hp 3 / 2
3

(10.17)

gdzie:
μ - współczynnik przepływu („wydatku”) przelewu, zależny m.in. od kształtu korony
przelewowej; ogólnie: μ  [0,6; 0,8] dla przelewów czołowych, w tym dla tzw.
ostrokrawędziowych (o szerokości korony s ≤ hp/2) [69]:

  0,607 

0,00452
hp

(10.18)

hp - wysokość warstwy przelewowej (nad koroną), m,
lp - długość krawędzi przelewowej, równa szerokości kanału - komory (rys. 10.11), m,
α - współczynnik prędkości (Coriolisa): α = 1,05 dla kanałów cylindrycznych (tj.
kołowych, jajowych czy dzwonowych): α = 1,10 dla kanałów pryzmatycznych (tj.
prostokątnych, trapezowych, itp.), -,
υ - średnia prędkość przepływu w kanale dopływowym przed przelewem, m/s.
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Przelewy czołowe zatopione (hz > 0 - wg rys. 10.12), stosowane są w przypadku, gdy nie
ma możliwości znacznego obniżenia dna kanału burzowego za przelewem.

Rys. 10.12. Schematy do wymiarowania przelewów czołowych zatopionych
(bez uwzględnienia i z uwzględnieniem energii strumienia doływowego do przelewu)

Q

2
3/ 2
 2 g l p {[( h p  hz )  k ] 3 / 2  k }  1l p hz 2 g [( h p  hz )  k )]
3
dla nadpiętrzenia o wysokości hp - hz

(10.19)

dla warstwy zatopionej o wysokości hz

gdzie:
kυ - wysokość prędkości: k   2 2 g , m,
hp - całkowita wysokość warstwy przelewowej (czynna), m,
hz - zatopiona część wysokości warstwy przelewowej, którą można obliczyć, znając
wypełnienie w kanale burzowym Hn(Q) przy spadku dna i: hz = Hn(Q) – pz , m,
pz - wysokość krawędzi przelewowej nad dnem kanału odpływowego (burzowego), m,
μ1 - współczynnik przepływu dla warstwy zatopionej: μ1 = 2/3μ.

Gdy mamy do czynienia z niewielkimi prędkościami dopływu ścieków do przelewu:
υ ≤ 0,5 m/s, wówczas składnik kυ ma pomijalnie małą wartość (np. dla υ = 0,5 m/s:
k  1,05  0,5 2 /( 2  9,81) ≈ 0,01 m, ale już dla np. υ = 1,0 m/s: k  0,05 m).
Uproszczona (z pominięciem kυ) postać wzoru na strumień Q dla przelewu czołowego
zatopionego:

Q

2
l p (h p  hz ) 2 g (h p  hz )  1l p hz 2 g (h p  hz )
3
dla warstwy hp - hz

(10.20)

dla warstwy hz
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Według wytycznej ATV-A111 przelewy czołowe zaleca się obliczać z wzoru [3]:
Q

2
3/ 2
  c  2gl p hp
3

(10.21)

gdzie:
c - współczynnik określający warunki pracy przelewu: c = 1 dla przelewu niezatopionego
oraz c < 1 dla przelewu zatopionego, wówczas (rys. 10.12):

c  1  ( hz / h p ) n ,

(10.22)

przy czym:
 n = 2 dla przelewu o ostrej krawędzi (wówczas  = 0,62 - do wzoru (10.21)),
 n = 3 dla przelewu o zaokrąglonej krawędzi przelewowej ( = 0,5),
 n = 4 dla przelewu o szerokiej krawędzi przelewowej ( = 0,5).

10.2.2. OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZELEWÓW UKOŚNYCH

Przelew z ukośną krawędzią przelewową (pod kątem β) względem osi podłużnej kanału
dopływowego i odpływowego (- burzowego), działający w warunkach niezatopienia
krawędzi przelewowej, przedstawiono na rysunku 10.13.

Rys. 10.13. Schemat do wymiarowania przelewów z ukośną,
niezatopioną krawędzią przelewową (widok z góry i przekrój)

Strumień (Q) przepływu przez przelew z ukośną krawędzią przelewową, w warunkach
przepływu o swobodnej strudze, wynosi:
Q

2
 k l p 2g H 3/ 2
3

(10.23)

dla
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k  1

0,5H (2 

H 3 / 2  (h p 



3/ 2

45º

)
(10.24)

lp

 2
2g

)3/ 2  (

 2
2g

)3 / 2

(10.25)

gdzie:
μ - współczynnik przepływu przelewu ukośnego, zależny m.in. od kształtu korony: μ ≤ 0,6,
lp - długość krawędzi przelewowej, m,
β - kąt ułożenia krawędzi względem osi podłużnej kanału dopływowego/burzowego, stop.,
hp - wysokość warstwy przelewowej (nad krawędzią), m,
α - współczynnik prędkości: α = 1,10 dla kanałów cylindrycznych; α = 1,15 dla kanałów
pryzmatycznych, -,
υ - średnia prędkość przepływu w kanale dopływowym przed przelewem, m/s.

10.2.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZELEWÓW BOCZNYCH
KONWENCJONALNYCH

Ze względów praktycznych, w systemach kanalizacyjnych stosowane są najczęściej
boczne przelewy burzowe:
 z jednostronną krawędzią przelewową, bądź rzadziej
 z dwustronnymi krawędziami przelewowymi.
Ze względu na sposób działania, przelewy boczne podzielić można na dwie grupy:
 konwencjonalne - bez dławienia strumienia odpływu (Qo) w kierunku
oczyszczalni ścieków,
 niekonwencjonalne - z dławieniem odpływu (Qo) za pomocą np. rury dławiącej,
zastawki, czy regulatora wirowego.

Historycznie, na sieciach kanalizacyjnych stosowane były najczęściej konwencjonalne
konstrukcje przelewów bocznych, tj. o niskich krawędziach przelewowych, umieszczonych
na wysokości wypełnienia normalnego (hn) przy strumieniu granicznym (Qgr) w kanale
dopływowym, bez urządzeń do dławienia odpływu (Qo) w kierunku oczyszczalni.
Sprawność hydrauliczna takich przelewów jest mała, a przez to długość krawędzi
przelewowych jest znaczna, z uwagi na dużą bezwładność (prędkość) płynących ścieków w
kanale dopływowym i komorze przelewowej.
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Obliczenia hydrauliczne konwencjonalnych przelewów bocznych dotyczą dwóch
schematów ich działania: w ruchu spokojnym i w ruchu rwącym.
W ruchu spokojnym (tzw. nadkrytycznym) w kanale dopływowym przed przelewem,
gdy liczba Froude’a osiąga wartości: Fr(Qd) < 1, zwierciadło ścieków wznosi się na długości
komory przelewowej (rys. 10.14). Liczba Froude’a definiowana jest wzorem [102]:

Fr 2 

Qd2 b
gA3

,

(10.26)

gdzie:
Qd - strumień objętości cieczy w kanale przed przelewem, m3/s,
b - szerokość zwierciadła cieczy w kanale, m,
g - przyspieszenie ziemskie, m/s2,
A - pole powierzchni przekroju porzecznego strumienia cieczy, m2.

Rys. 10.14. Schemat obliczeniowy konwencjonalnego przelewu bocznego
w warunkach ruchu spokojnego

Wówczas, strumień objętości przepływu (Q) przez przelew boczny niezatopiony (rys.
10.14) może być obliczony przykładowo z wzoru Engelsa, postaci:
Q

2
 2 g l p 0.83hk 1.67
3

(10.27)

przy czym ogólnie: μ  [0,4; 0,6] - jest funkcją liczby Froude’a.
Tok obliczeń przy wymiarowaniu takiego przelewu podano w pracy [102].

W ruchu rwącym (tzw. podkrytycznym), gdzie liczba Froude’a: Fr(Qd) > 1, obliczenia
hydrauliczne przelewów konwencjonalnych wykonać można przykładowo na podstawie
empirycznego wzoru Colemana i Smitha, na strumień przepływu przez przelew boczny
niezatopiony:

Q  0,315l p

0.72

hp

1.46

,

(10.28)

przy czym wówczas zwierciadło ścieków obniża się na długości przelewu (wg rys. 10.15).
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Rys. 10.15. Schemat obliczeniowy konwencjonalnego przelewu bocznego
w warunkach ruchu rwącego

Tok obliczeń przy wymiarowaniu takiego przelewu podano w pracy [102]. Długości
krawędzi przelewowych wychodzą tutaj znaczne, nawet rzędu kilkunastu metrów, w skutek
znacznie niższej sprawności hydraulicznej przelewu (μ), w porównaniu do przelewów
działających w ruchu spokojnym.
W kanalizacji unika się projektowania takich obiektów dla przepływów rwących.

10.3. CECHY NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJI PRZELEWÓW BOCZNYCH
Alternatywą dla konwencjonalnych przelewów bocznych - przy modernizacjach sieci
ogólnospławnych, są obecnie konstrukcje niekonwencjonalne - o wysokich krawędziach
przelewowych, zaopatrzone w urządzenia dławiące strumień odpływu (Qo) w kierunku
oczyszczalni ścieków.
Urządzenia dławiące, takie jak zastawki, rury dławiące czy też regulatory
hydrodynamiczne, umożliwiają spiętrzenie ścieków w komorze przelewowej i w kanale
dopływowym już przy granicznym strumieniu (Qgr).

Przelewy niekonwencjonalne uzyskały przewagę nad konstrukcjami tradycyjnymi z
uwagi m.in. na:
 zmniejszenie prędkości przepływu w obrębie komory przelewowej i wzrost
sprawności hydraulicznej przelewu: μ  [0,5; 0,6], a przez to znaczne skrócenie
długości krawędzi przelewowych (zwykle do kilku metrów),
 wysoki stopień pewności ochrony oczyszczalni ścieków przed przeciążeniem, tj.
stabilizacji odpływu na oczyszczalnię do założonej wartości, np.: Qo(max) ≤ 1,2Qgr przy maksymalnym dopływie ścieków (Qd) do obiektu.
Jednak dotychczasowa standaryzacja konstrukcji takich przelewów bocznych z rurą
dławiącą jest nieodpowiednia, ze względu na jakość zrzutów burzowych do odbiornika, a
zwłaszcza zanieczyszczenie ich osadami wleczonymi przy dnie kanałów (tzw.
rumowiskiem dennym) [102].
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Rys. 10.16. Działanie niekonwencjonalnego bocznego przelewu
burzowego – wg dotychczasowej standaryzacji konstrukcji

Kanał dopływowy przed przelewem działa zawsze jak quasi osadnik, a walec wodny (rys.
10.16) występujący przy pionowej ścianie komory przelewowej z wlotem do rury dławiącej,
powoduje ponowne wymieszanie się już zdekantowanych ścieków z osadami wleczonymi
przy dnie, co ma wpływ na pogorszenie jakości zrzutów burzowych przez przelew do
odbiornika.

Właściwe więc było zaproponowanie nowego standardu budowy przedmiotowych
przelewów (rys. 10.17) - poprawnego z technologicznego punktu widzenia i przeprowadzenie
badań modelowych - dających podstawy wymiarowania takich konstrukcji [102].

Qd

1

2

3

Qo

Q

Rys. 10.17. Schemat udoskonalonego przelewu burzowego - z komorą przelewową (1) z bocznymi
krawędziami i komorą uspokajającą (2) oraz rurą dławiącą (3) odpływ ścieków do oczyszczalni

Usprawnienie działania przelewów niekonwencjonalnych, poprzez zastosowanie tzw.
komory uspokajającej za przelewem sprawia, iż zdecydowana większość rumowiska
wleczonego przy dnie kanału trafia na oczyszczalnię ścieków, a przez to zmniejsza się
ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych z przelewów bezpośrednio do odbiornika.

Rys. 10.18. Technologiczny aspekt współdziałania kanału dopływowego
z przelewem bocznym z komorą uspokajającą i rurą dławiącą

20

KANALIZACJA II

11. PODSTAWY WYMIAROWANIA UDOSKONALONYCH
PRZELEWÓW BURZOWYCH
11.1. MODELOWANIE PRZELEWÓW BOCZNYCH Z RURĄ DŁAWIĄCĄ
Model matematyczny działania udoskonalonych przelewów bocznych oparto na
równaniu różniczkowym ruchu - określającym swobodne przepływy w komorze
przelewowej oraz na uogólnionym równaniu Bernoulliego - określającym ciśnieniowy
przepływ w rurze dławiącej [102].
Z zasady zachowania ilości ruchu, w niutonowskiej mechanice ośrodków ciągłych
wynika, że zmiana pędu w czasie równa się sumie sił masowych i powierzchniowych:

d

  dt dV   G

V

V

m

dV   Fp dA

(11.1)

A

gdzie:
 - gęstość płynu (cieczy),
dυ/dt - przyspieszenie,
Gm - siła zewnętrzna działająca na jednostkę masy, zwana siłą masową,
Fp - siła wyrażająca oddziaływanie otoczenia, zwana siłą powierzchniową,
A - pole powierzchni objętości V.

Wyjściowa postać równania ruchu dla przelewu bocznego [84]:

dQ
d  1

i  J  (2   b )Q Q 2
dl
dl  gA 2
dH


dl
Q 2b
1  3
gA

(11.2)

dQ
2
2
  2 g h 3 / 2   2 g ( H  p) 3 / 2
dl
3
3

(11.3)

przy czym:

gdzie:
H - wypełnienie w kanale/komorze przelewowej, m,
l - współrzędna osiowa, równoległa do dna kanału (odcięta), m,
i - spadek dna kanału/komory przelewowej, -,
J - spadek hydrauliczny, -,
 - współczynnik pędu (Boussinesqa), -,
b - współczynnik poprawkowy uwzględniający pęd strugi bocznej, -,
b - szerokość zwierciadła cieczy (szerokość kanału o przekroju prostokątnym), m,
h - wysokość warstwy przelewowej (h = H – p), m,
p - wysokość krawędzi przelewowej nad dnem kanału, m,
 - współczynnik przepływu przelewu bocznego, -.
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Wprowadzając zmienne bezwymiarowe, postaci:

  H / H a ,   l / l p , q  Q(l ) / Qd

(11.4)

po przekształceniach, otrzymamy bezwymiarową postać równania różniczkowego ruchu
cieczy w kanale z bocznym przelewem [102]:

Fr02
 dq
2 d 
L0 (i  J )   q
q
d  K 0  ( K 0  1)2
d
 d

d
 Fr02 K 0 q 2
1
K 0  ( K 0  1)3

(11.5)

gdzie:
L0 - względna długość krawędzi przelewowej: L0 = lp/Ha,
 - współczynnik zastępczy, którego wartość zależy od kształtu komory przelewowej i
parametrów ruchu:   2   b ,
Fr0 - liczba Froude’a w początkowym przekroju komory przelewowej (l = 0):
Q2
(11.6)
Fr02  2 d
A0 g H a
K0 - współczynnik kształtu komory, który jest liczbą podobieństwa: K0 = 1 dla przekroju
prostokątnego i K0 > 1 - dla innych kształtów kanałów, ogólnie: K 0  bH a / A0

Bezwymiarowy strumień objętości q cieczy w komorze przelewowej przedstawia wzór:
q  1


2 l p H a 2g H a

(  P0 ) 3 / 2 d

3
Qd
0

(11.7)

gdzie:
P0 - względna wysokość krawędzi przelewowej, zdefiniowana wzorem: P0 = p/Ha.
Z (11.7) wynika, że współczynnik  przelewu bocznego można określić z wzoru:



qr

(11.8)

L0

V0  (  P0 )

3/ 2

d

0

gdzie: V0 - bezwymiarowa liczba podobieństwa, wyznaczona z warunków ruchu na początku
przelewu (l = 0).
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Do opisu kształtu (wysokości) zwierciadła wody w osi podłużnej komory przelewowej
nadaje się wielomian czwartego stopnia - krzywa wypukła ku dołowi, ku górze i ku dołowi –
wg rys. 11.20.

Rys. 11.1. Schemat do metody całkowania równania interpolacyjnego (11.9)

Do całkowania równania interpolacyjnego:
( P0 ) 3 / 2 (W0 W1 W2  2 W3  3 W4  4 ) 3 / 2
zastosowano metodę trapezów.

(11.9)

Współczynnik  przelewu może być funkcją bezwymiarowych parametrów ruchu (7
liczb podobieństwa), takich jak:

 = f (qr, V0, L0, P0, W0, Fr0, K0)

(11.10)

Przyjęto więc następującą postać wyjściową tej funkcji [84]:
 Q 2 H a5 / 2 2 g l p p ha
Qd
bH 
,
,
,
,
, a 
3Qd
H a H a H a A0 gH a A0 

   0    ,
 Qd

(11.11)

Ostatecznie uznano, że wzór empiryczny postaci:

 = 0,644 – 0,0519qr + 0,00882L0 + 0,0350W0 – 0,0748Fr0 – 0,0646K0 ,

(11.12)

najdokładniej opisuje wyniki pomiarów - w modelu hydraulicznym (w skali 1 : 5).

Przebadano kilkanaście różnych kombinacji wielomianów Czebyszewa aproksymujących
zmiany współczynnika pędu  (na długości komory przelewowej) od wartości
unormowanych parametrów qr1, L01, P01, W01, Fr012, K01 i . W rezultacie najlepsza okazała
się formuła, w której uwzględniono ponadto funkcję exp :

  0,287  0,180qr  0,116qr2  0,807W0  3,43W02  0,622  0,573exp 

(11.13)

Współczynnik  opisano natomiast następującym wzorem fizykalnym (dla   [0; 1]):

 = 6,46+5,61qr -1,30qr2-0,0531L0 -59,2W0 +80,4W02-4,94Fr02-0,460K0+2,11-1,272 (11.14)
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Analiza strat hydraulicznych w rurze dławiącej
Rura dławiąca jest prostym i niezawodnym regulatorem przepływu. Obliczenie
wymiarów rury dławiącej (dr i lr) oparte jest na zjawisku przepływu cieczy między dwoma
zbiornikami otwartymi - połączonymi rurociągiem działającym pod ciśnieniem (rys. 11.2).

Rys. 11.2. Schemat do obliczeń strat hydraulicznych w rurze dławiącej
- z uogólnionego równania Bernoulliego (11.15)

Różnicę zwierciadeł cieczy Ho przy przepływie strumienia objętości Qo określić można
z uogólnionego równania Bernoulliego - dla przekrojów na poziomie swobodnego
zwierciadła cieczy w komorze przelewowej oraz tuż za wylotem z rury dławiącej:

Pb
Pb
 o2
 o2
l r  o2
z1 
 z2 
w


g
g
2g
d r 2g
2g

(11.15)

gdzie:
zi - wysokość położenia zwierciadła cieczy nad poziomem porównawczym,
Pb - ciśnienie barometryczne,
ρ - gęstość cieczy,
g - przyspieszenie ziemskie,
w - współczynnik strat miejscowych na wlocie do rury dławiącej,
o - średnia prędkość w rurze dławiącej przy strumieniu objętości Qo (o = 4Qo/(dr2)),
 - współczynnik oporów liniowych,
 - współczynnik energii kinetycznej (strat miejscowych na wylocie z rury dławiącej).

Różnica zwierciadeł cieczy Ho dla strumieniu Qo wyniesie więc:


2
l
H o   w   r    o
dr

 2g

(11.16)

Największe trudności stwarza określenie wartości współczynnika strat miejscowych na
wlocie do rury dławiącej w, ponieważ dane literaturowe różnią się od siebie nawet o 100%.
Zwykle stosowany jest tutaj wzór Borda-Carnota [102]:
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d

D

 w  0,51  

2


 ,



(11.17)

- na nagłe zwężenie strugi od średnicy D do średnicy d = dr. Dla wypływu z dużego zbiornika
do rury dławiącej uzyskuje się wówczas w = 0,5, wobec (d/D)2  0.
Wzór (11.17) jest jednak ważny dla zwężenia symetrycznego, gdzie dopływ cieczy
następuje równomiernie ze wszystkich stron, podczas gdy w rurze dławiącej, która przylega
stycznie do dna komory, tak nie jest.

Według badań modelowych przeprowadzonych przez Kallwassa, wartości współczynnika
strat wlotowych wynoszą: w = 0,25 - jeśli krawędź wlotowa jest zaokrąglona, bądź w = 0,35
- gdy jest ona ostra.
Jednak Imhoff oraz niemiecka norma TGL z 1984 r. zaleca przyjmowanie w = 0,40 jeśli
krawędzie są technicznie ostre, ale już według wytycznych ATV-A 111 z 1994 r. należy brać
wówczas w = 0,45.

Literatura przedmiotu nie omawia jednak wpływu kształtu geometrycznego komory bezpośrednio przylegającej do rury dławiącej - na opór wlotowy w.
Podjęto więc odpowiednie badania modelowe - dla czterech najczęściej spotykanych w
praktyce - geometrii komór z rurą dławiącą (wg rys. 11.3). W wyniku badań ustalono [102]:

ζw = 0,35 ± 0,01
ζw = 0,35 ± 0,01

ζw = 0,55 ± 0,01
ζw = 0,55 ± 0,01

d

d

4
b

b

b

ζw = 0,43 ± 0,01
ζw = 0,43 ± 0,01

h

h

3
d

2
d

1

b

h

h

Numer wlotu do rury i jego kształt

ζw = 0,46 ± 0,01
ζw = 0,46 ± 0,01

Rys. 11.3. Schematy badanych kształtów wlotów do rury dławiącej
i wartości współczynnika oporu ζw
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11.2. PROCEDURA WYMIAROWANIA PRZELEWÓW BOCZNYCH
Z RURĄ DŁAWIĄCĄ
Wyprowadzone i rozwiązane, szczegółowe równanie różniczkowe ruchu umożliwia
wyznaczenie długości krawędzi przelewowej z dokładnością centymetrową. Jednak poziom
skomplikowania obliczeń wg takiej procedury jest bardzo wysoki.
Podjęto więc próbę uogólnienia wyników badań - przy zastosowaniu prostszych zapisów
matematycznych i zachowaniu nieco mniejszej dokładności obliczeń długości krawędzi
przelewowej (lp) - rzędu ± 3%, co jest z inżynierskiego punktu widzenia dostatecznie
dokładnym wynikiem, wobec klasy dokładności metod obliczeniowych strumieni ścieków
dopływających do przelewu (Qd).

W wymiarowaniu bocznych przelewów burzowych istotne są wysokości warstwy
przelewowej na początku (ha) i na końcu (hk) komory przelewowej.
Znając z pomiarów w modelu - wysokości i kształt zwierciadła cieczy pomiędzy tymi
punktami, a więc pole powierzchni przepływowej, można wyznaczyć miarodajną wysokość
warstwy przelewowej hm, którą aproksymowano zależnością:
3
hm  ha  (hk  ha )
5

(11.18)

stąd

lp 

3Q
2 2 g hm

3/ 2

(11.19)

gdzie:
hm - miarodajna (średnia ważona) wysokość warstwy przelewowej, m,
lp - długość bocznej krawędzi przelewowej, m,
Q - strumień objętości przepływu przez przelew (Q = Qd – Qo), m3/s,
 - współczynnik przepływu przelewu bocznego (  [0,5; 0,6]), -.

Ponieważ, na przelewie bocznym z rurą dławiącą mamy do czynienia z piętrzeniem
ścieków na długości przelewu, toteż wysokość warstwy przelewowej na końcu przelewu (hk)
jest zawsze większa od wysokości warstwy (ha) na początku komory przelewowej. Stąd
różnica (hk – ha) do wzoru (11.18) w funkcji wysokość prędkości, może być obliczona z
uwikłanej postaci równania [85]:

hk  ha  0,9

 a2 (Qd )
2g

(11.20)

gdzie:
 - współczynnik Coriolisa w kanale dopływowym przed przelewem:  = 1,15 dla
kanałów cylindrycznych oraz  = 1,20 dla kanałów pryzmatycznych, -,
υa - średnia prędkość przepływu na początku komory przelewowej, przy spiętrzonym
strumieniu dopływowym Qd, w szczególności zależna od ha, m/s.
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Do opracowywania procedury obliczeniowej do wymiarowania udoskonalonych
bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą przyjęto następujący tok postępowania:





dla strumienia ścieków pogody bezdeszczowej (Qść) dobiera się średnicę rury
dławiącej (dr) - uwzględniając warunki samooczyszczania się kanału (ir ≥ imin);
dla granicznego strumienia objętości (Qgr) dopływu ścieków do przelewu przyjmuje
się odpowiednią wysokość krawędzi przelewowej (p > H(Qgr)), uwzględniając
warunki hydrauliczne wystąpienia w obrębie przelewu spokojnego przepływu, a
następnie oblicza niezbędną długość (lr) rury dławiącej;
dla strumienia maksymalnego (Qd) określa się żądany rozdział przepływów na
przelewie:
o dla przyjętego odpływu (przez rurę dławiącą) do oczyszczalni: Qo  [1,1Qgr;
1,2Qgr] oblicza się straty w rurze dławiącej oraz wysokość warstwy
przelewowej hk na końcu przelewu,
o dla strumienia odpływu (przez przelew) do odbiornika: Q = Qd – Qo i
obliczonej wysokości hk wyznacza się iteracyjnie wysokość warstwy
przelewowej ha na początku przelewu oraz długość krawędzi przelewowej (lp).

Z praktyki przyjęto założenie, iż kształt przekroju poprzecznego komór przelewowej i
uspokajającej do wysokości osi poziomej przekroju (tzw. pach kanału) jest taki sam jak
kanału dopływowego, tj. do wysokości D/2 dla kanałów o przekroju kołowym o średnicy D,
bądź do wysokości 2Hk/3 dla kanałów jajowych o wysokości przekroju Hk.
Powyżej tej wysokości komory mają już przekrój prostokątny: o szerokości b = D - dla
kanałów kołowych bądź b = 2Hk/3 dla kanałów jajowych, co znacznie upraszcza budowę
takich obiektów.

Długość komory uspokajającej: lu = 2D lub lu = 2Hk (rys. 11.23), za komorą przelewową
z wysoko umieszczoną krawędzią: p ≥ 0,6D lub p ≥ 0,6Hk, wynika z przeprowadzonych
badań modelowych - zapewnia transport rumowiska wleczonego do oczyszczalni.

Schemat do wymiarowania udoskonalonej konstrukcji niekonwencjonalnego bocznego
przelewu burzowego z rurą dławiącą przedstawiono na rysunku 11.4.
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Rys. 11.4. Schemat obliczeniowy udoskonalonego bocznego przelewu burzowego z rurą dławiącą
- na kanalizacji ogólnospławnej [84, 102]

Tok obliczeniowy przy wymiarowaniu przelewu burzowego z rurą dławiącą
1º Kanał dopływowy. Dla maksymalnej wartości strumienia dopływu ścieków (Qd) do
przelewu i przyjętego spadku dna (i) należy dobrać wymiar kanału dopływowego, tj. średnicę
D bądź wysokość Hk i szerokość b przekroju i określić wypełnienia normalne:
 H(Qść) - dla strumienia ścieków pogody bezdeszczowej,
 H(Qgr) - dla strumienia granicznego,
 H(Qd) - dla strumienia maksymalnego wraz z wypełnieniem krytycznym Hkr(Qd).
Do doboru wykorzystać można nomogramy do wzoru Manninga (n = 0,013 s/m1/3) - dla
kanałów z tradycyjnych materiałów, bądź też nomogramy do wzoru Colebrooka-White’a zwłaszcza dla kanałów z tworzyw sztucznych.

Wypełnienie krytyczne Hkr(Qd) w kanale dopływowym przed przelewem obliczyć można
z rozwiązania równania ruchu krytycznego postaci:

 Qd2/g = A3/bz

(11.21)

gdzie:
 - współczynnik Coriolisa w kanale dopływowym przed przelewem ( = 1,15 dla
kanałów o kształcie cylindrycznym oraz  = 1,20 dla kanałów pryzmatycznych),
A - pole powierzchni przekroju poprzecznego strumienia ścieków, m2,
bz - szerokość zwierciadła ścieków, m,
bądź określić w przybliżony sposób (dla  = 1) na podstawie nomogramu przedstawionego na
rysunku 11.5.
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Stosunek H/Hk

Strumień objętości przepływu Qd, m3/s

Przykłady:
1. Kanał jajowy: b = 1,2 m, H = 0,97 m; dla H/Hk = 0,97/(1,2  3/2) = 0,54 oraz Qd = 1,6 m3/s  przepływ spokojny
2. Kanał prostokątny: b = 0,9 m, H = 0,8 m; dla H/Hk = 0,8/(0,9  2/1) = 0,44 oraz Qd = 2,4 m3/s  przepływ rwący
3. Kanał kołowy: b = 1,4 m dla Qd = 1,75 m3/s  Hkr/Hk = 0,485 stąd Hkr = 0,485  1,4 = 0,68 m.
4. Kanał kołowo-prostokątny: b = 1,4 m dla Qd = 2,9 m3/s  Hkr/Hk = 0,325 stąd Hkr = 0,325 21,4 = 0,91 m.

Rys. 11.5. Przybliżone określanie rodzaju przepływu (przykłady 1 i 2) i wysokości krytycznej
(przykłady 3 i 4) - w kanałach cylindrycznych i pryzmatycznych (dla  = 1)

2º Wysokość krawędzi przelewowej. Aby zapewnić warunki spokojnego przepływu na
przelewie, wysokość p krawędzi musi spełniać następujący warunek hydrauliczny:
p > Hkr(Qd),

(11.22)

oraz opcjonalnie, warunki wynikające z poprawnej eksploatacji
p ≥ 0,6D (lub ≥ 0,6Hk)

(11.23)

 (Qgr sp)  0,30 m/s

(11.24)

H(Qd) < (p + ha) < D (lub < Hk)

(11.25)

gdzie:
(Qgr sp) - prędkość przepływu w komorze przelewowej dla strumienia granicznego Qgr spiętrzonego do wysokości p przelewu, m/s.
Warunek (11.22) musi być bezwzględnie spełniony. Opcjonalny warunek (11.23) ma
wpływ na jakość zrzutów burzowych do odbiornika, a warunek (11.24) wynika z założonej
(minimalnej) prędkości przepływu w komorze przelewowej, natomiast spełnienie warunku
(11.25) umożliwia wykorzystanie retencji kanałowej do ograniczenia czasu i liczby zadziałań
przelewu w ciągu roku.
Przy małych wartościach strumienia Qgr zachowanie warunku (11.24) jest trudne do
spełnienia. Wówczas można pomijać ten warunek, gdyż w momencie działania przelewu
nastąpi przepłukanie komory przelewowej.
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3º Średnica rury dławiącej. Średnicę rury dławiącej dr  0,20 m dobierać należy dla
strumienia Qść na względne wypełnienie hr /dr  0,6, przy spadku dna:
ir  ir min = 1/dr ,
przy czym: ir - w ułamku (‰), dr - w metrach.

(11.26)

Ponieważ wypełnienie normalne hr(Qść) - w rurze dławiącej jest zawsze większe od
wypełnienia normalnego H(Qść) - w kanale dopływowym, z warunku wyrównania zwierciadeł
ścieków, występuje zawsze konieczność obniżenia dna rury dławiącej na wlocie (rys. 11.23) o
wartość:
(11.27)
h1  hr(Qść) – H(Qść)

4º Długość rury dławiącej. Niezbędną długość rury dławiącej lr oblicza się dla strumienia
granicznego Qgr, spiętrzonego do przyjętej wysokości krawędzi p, wychodząc z uogólnionego
równania Bernoulliego (rys. 11.4), postaci:
i lu + p + Δh1 + ir lr = H o (Qgr) + dr ,

(11.28)

przy czym wysokość strat hydraulicznych ΔHo(Qgr) w rurze dławiącej (na wlocie, na jej
długości oraz na wylocie) wyniesie wówczas

H o (Qgr )   w

 gr2
2g

 lr

2
  gr

d r 2g

r

 gr2
2g

(11.29)

gdzie:

gr - średnia prędkość przepływu w rurze dławiącej przy Qgr: gr = 4Qgr/(dr2), m/s,
ζw - współczynnik strat wlotowych: ζw  [0,35; 0,55] – w zależności od kształtu wlotu do

rury dławiącej, -,
 - współczynnik oporów liniowych, obliczany z uwikłanej postaci wzoru Colebrooka White’a, dla liczby Reynoldsa Re = gr dr/1,30610–6 i chropowatości eksploatacyjnej:
k  {0,25; 0,5; 0,75; 1,5} mm; lub też w przybliżeniu wyznaczany z formuły ChezyManninga, dla współczynnika szorstkości: n  {0,010; 0,011; 0,012; 0,013} s/m1/3:

 = 8gn2 / (dr/4)1/3

(11.30)

r - współczynnik energii kinetycznej, równy współczynnikowi strat wylotowych z rury
dławiącej:

r = 1 + 2,93 – 1,553/2

(11.31)

Przekształcając równania (11.28) i (11.29) ze względu na lr, przy spełnieniu warunku dla
wartości liczby Froude’a w rurze dławiącej odnośnie spokojnego przepływu:

30

KANALIZACJA II

możemy napisać:

Frr = gr/(gdr)1/2 = 4Qgr/(dr2) / (gdr)1/2 < 1,

il u  p  h1  d r  ( r   w )
lr 

(11.32)

2
8Q gr

g 2 d r4

J (Q gr )  ir

(11.33)

gdzie spadek linii energii
2
2
8Qgr
1  gr
J (Qgr )  

5
d r 2g
g 2 d r

(11.34)

Rura dławiąca powinna spełniać:
 warunek hydrauliczny odnośnie minimalnej długości (lr min), a także
 ograniczenie eksploatacyjne odnośnie maksymalnej długości (lr max),
co sprowadzić można do zapisu:
lr  [20dr; 100] m

(11.35)

5º Kanał odpływowy - do oczyszczalni. Dla strumienia granicznego Qgr i założonego
spadku dna io należy dobrać średnicę Do (ogólnie wymiar) kanału odpływowego i określić
wypełnienie normalne Ho(Qgr) (analogicznie jak w p. 1º). W przypadku relacji:
Ho(Qgr) > dr ,

(11.36)

należy obniżyć dno kanału odpływowego (Do), względem dna końca rury dławiącej (tj.
względem przyjętego poziomu odniesienia „0,00” - rys. 11.4), o wartość:
Δh2 = Ho(Qgr) – dr

(11.37)

W wypadku, gdy Ho(Qgr) < dr należy dokonać korekty parametrów: io lub Do.

6º Długość krawędzi przelewowej. Przy maksymalnym dopływie ścieków do przelewu (Qd),
strumień odpływu Qo do oczyszczalni jest większy od Qgr i należy go przyjmować z zakresu:

Qo  [1,1Qgr ; 1,2Qgr ]

(11.38)

Dla przyjętej wartości strumienia Qo należy określić wypełnienie normalne Ho(Qo)
w kanale odpływowym do oczyszczalni, a następnie obliczyć wysokość strat hydraulicznych
Ho(Qo) w rurze dławiącej:
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 8Qo2
lr
,
(11.39)
H o (Qo )    w  
  r 
2 4
dr

 g d r
przy czym: ζw, , r – współczynniki, przyjmowane lub obliczane z wzorów wg punktu 4º
(dla strumienia Qo). Następnie z zastosowania równania Bernoulliego (rys. 11.4)
hk + i lu + p + h1 + ir lr + h2 = Ho(Qo) + H o (Qo),

(11.40)

należy określić wysokość hk warstwy przelewowej - na końcu przelewu:
hk = Ho(Qo) + H o (Qo) – (i lu+ p + h1 + ir lr + h2 )

(11.41)

Sprzężoną z hk, nieznaną a priori wysokość warstwy przelewowej ha - na początku
przelewu, należy obliczyć iteracyjnie korzystając z uwikłanej postaci równania:

ha  hk  0,9

 a2 (Qd )
2g

(11.42)

Ponieważ prędkość przepływu υa - na początku komory przelewowej przy strumieniu Qd,
zależy również od wysokości ha, w pierwszym kroku iteracyjnym należy podstawić do
(11.42) np. ha = (0,7÷0,8)hk i obliczyć prędkość υa(Qd), z wzoru:
υa(Qd) = Qd / A0(Qd sp)
gdzie:
A0(Qd

sp)

(11.43)

- pole powierzchni przekroju poprzecznego spiętrzonego strumienia Qd, na
początku komory przelewowej, m2.

Przykładowo dla komory przelewowej o przekroju kołowo-prostokątnym podanym na rys.
11.6, powierzchnię tę określa wzór:
A0(Qd sp) = [D2/8 + (p +ha – D/2)D]

(11.44)

Rys. 11.6. Schematy pomocnicze do obliczeń wysokości warstwy przelewowej
(przekrój podłużny przelewu i przekrój poprzeczny komory przelewowej)
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Obliczenia iteracyjne wysokości ha(i) prowadzić należy do momentu, aż uzyskamy
zgodność lewej i prawej strony równania (11.42), z założoną dokładnością np. ± 1,0 cm
(przyjmując α = 1,15 dla kanałów cylindrycznych i α = 1,20 dla kanałów pryzmatycznych).
Następnie obliczamy wysokość miarodajną hm warstwy przelewowej, dla znanych już hk i
ha(i), z wzoru:
3
(11.45)
hm  ha (i )  (hk  ha (i ) )
5

Długość lp krawędzi przelewowej wyznacza się również iteracyjnie, dla Qd – Qo = Q z
wzoru:
3(Qd  Qo )
(11.46)
lp 
2 2 g hm3 / 2
gdzie:
 - współczynnik przepływu przelewu bocznego wg zależności postaci:

  0,64  0,052qr  0,0088 L0  0,035W0  0,075 Fr0  0,065K 0

(11.47)

qr - współczynnik rozdziału przepływów na przelewie: qr = Q/Qd,
L0 - względna długość krawędzi przelewowej: L0 = lp/Ha, przy czym Ha = p + ha,
W0 - względna wysokość warstwy przelewowej na początku przelewu: W0 = ha /Ha,
Fr0 - liczba Froude’a w początkowym przekroju poprzecznym komory przelewowej:
Fr0 = Qd/(A0(Qd sp) g0,5 Ha0,5),
K0 - współczynnik kształtu komory przelewowej na jej początku: K0 = bHa /A0(Qd sp); przy
czym b = D - dla kanałów kołowych oraz b = 2Hk/3 - dla kanałów jajowych.

Ponieważ do obliczenia długości lp - z wzoru (11.46), niezbędna jest znajomość wartości
współczynnika przepływu   [0,50; 0,60], który jest również funkcją lp (ściślej L0 = lp/Ha),
należy w pierwszym przybliżeniu przyjąć np.  = 0,60.
Dysponując wstępnie określoną długością krawędzi przelewowej (lp(1) z 1-go przybliżenia
dla  = 0,60), można już przystąpić do obliczenia „rzeczywistej” wartości współczynnika
przepływu przelewu z wzoru (11.47), po uprzednim określeniu wartości bezwymiarowych
współczynników - liczb podobieństwa: qr, L0, W0, Fr0 i K0.
Po kilku iteracjach (- przykład obliczeniowy w [102]), wynik obliczeń lp(i) może być
uznamy za dostatecznie dokładny, jeżeli z ostatniego i przedostatniego przybliżenia wyniki
obliczeń długości lp różnią się mniej niż 0,10 m.
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7º Korona przelewowa i kanał burzowy. Szerokość s korony przelewowej o kształcie
praktycznym (np. zaokrąglonym) należy dobrać przy zachowaniu warunku hydraulicznego dla ostrokrawędziowego działania przelewu:
s  hm /2

(11.48)

Średnicę (Db) i wypełnienie H(Q) kanału burzowego (analogicznie jak w p. 1º) dobrać
należy dla przyjętego spadku dna burzowca (ib). Sklepienie kanału burzowego przewidzieć
należy co najwyżej na wysokości krawędzi przelewu, co wynika z zachowania warunku
niezatopionego działania przelewu.

8º Przelew dwustronny - alternatywa. W przypadku, gdy obliczona długość krawędzi
przelewowej: lp < 5D (lub < 5Hk) racjonalny hydraulicznie jest przelew jednostronny. W
przeciwnym razie, tj. gdy: lp > 5D (lub > 5Hk) należy rozważyć zastosowanie przelewu
dwustronnego (zwykle droższego w budowie). Wówczas, przy symetrycznym obciążeniu
krawędzi przelewowych (Q/2), długość każdej krawędzi lp2 obliczyć należy z wzoru:

l p2 

3Q
,
4 2 g hm3 / 2

(11.49)

w którym wysokość hm - z wzoru (11.45), a współczynnik przepływu  - z wzoru (11.47), jak
dla przelewu jednostronnego.
UWAGA: dla przelewów jednostronnych współczynnik przepływu μ przyjmuje wyższą
wartość niż dla przelewów dwustronnych, stąd też łączna długość dwóch bocznych krawędzi
przelewowych (2 x lp2) przelewu dwustronnego będzie zawsze większa od obliczonej
długości (lp) przelewu jednostronnego.

11.3. WPŁYW ZAŁOŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH NA PARAMETRY
KONSTRUKCYJNE BOCZNYCH PRZELEWÓW BURZOWYCH

Dane do symulacji
W celu przeprowadzenia wariantowych obliczeń hydraulicznych do badań symulacyjnych
wpływu założeń eksploatacyjnych na parametry konstrukcyjne bocznych przelewów
burzowych z rurą dławiącą, przyjęto dane wyjściowe:
Qśc = 150 dm3/s, Qm(C) = 2500 dm3/s, Qgr = 600 dm3/s i Qd (max) = 2650 dm3/s.
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Dla przyjętych danych dobrano:
 średnicę kanału dopływowego D = 1,80 m dla przyjętego spadku dna i = 1,0 ‰ i
obliczono wypełnienia normalne: H(Qść) = 0,26 m, H(Qgr) = 0,51 m, H(Qd) = 1,15 m
oraz wypełnienie krytyczne Hkr(Qd) = 0,83 m (dla n = 0,013 s/m1/3),
 średnicę rury dławiącej dr = 0,60 m o wypełnieniu hr(Qść) = 0,34 m dla spadku dna ir =
1,7 ‰,
 średnice kanałów: odpływowego do oczyszczalni i burzowego do odbiornika,
odpowiednio: Do = 1,0 m dla io = 1,0 ‰ (przy wypełnieniu normalnym Ho(Qgr) = 0,68
m) oraz Db = 1,50 m dla ib = 1,0 ‰ (przy wypełnieniu normalnym Hb(Q) = 1,05 m).
Stosując dyskretną zmianę wartości wybranych parametrów eksploatacyjnych przelewu,
takich jak wysokość krawędzi przelewowej (p) oraz strumień odpływu na oczyszczalnię (Qo),
przeprowadzono analizy porównawcze ich wpływu na pozostałe parametry konstrukcyjne i
eksploatacyjne udoskonalanego przelewu burzowego z rurą dławiącą (lu = 2D = 3,6 m).
Parametry p oraz Qo zmieniano dyskretnie w następujących zakresach dopuszczalnych
zmienności:
p {1,10; 1,15; 1,20; 1,25; 1,30} m,
Qo {1,10Qgr; 1,15Qgr; 1,20Qgr } m3/s.

Wyniki obliczeń numerycznych doboru parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
analizowanego przelewu burzowego z rurą dławiącą na kanalizacji ogólnospławnej
przedstawiono w tabelach 11.1 i 11.2 - odpowiednio dla Qo = 1,1Qgr i 1,2Qgr.
Tab. 11.1.Wyniki obliczeń parametrów przelewu burzowego z rurą dławiącą dla Qo = 1,10Qgr
Wysokość warstwy przelewowej:

Wysokość
krawędzi
przelewowej
p, m

Prędkość w
komorze
przelewowej
υ(Qgr sp), m/s

Długość
rury
dławiącej
lr, m

Wysokość
strat w rurze
dławiącej
ΔHo(Qo), m

- na
końcu
hk, m

- na
początku
ha, m

miarodajna
hm, m

Długość
krawędzi
przelewowej
lp, m

1
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30

2
0,37
0,35
0,33
0,32
0,30

3
30,0
36,4
42,7
49,1
55,5

4
0,77
0,84
0,92
0,99
1,06

5
0,19
0,20
0,21
0,23
0,24

6
0,07
0,09
0,12
0,15
0,17

7
0,14
0,16
0,17
0,20
0,21

8
19,7 lub 2x11,0
17,6 lub 2x9,7
15,4 lub 2x8,3
13,0 lub 2x7,0
11,9 lub 2x6,3

Tab. 11.2. Wyniki obliczeń parametrów przelewu burzowego z rurą dławiącą dla Qo = 1,20Qgr
Wysokość
krawędzi
przelewowej
p, m

Prędkość w
komorze
przelewowej
υ(Qgr sp), m/s

Długość
rury
dławiącej
lr, m

1
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30

2
0,37
0,35
0,33
0,32
0,30

3
30,0
36,4
42,7
49,1
55,5

Wysokość
strat w rurze
dławiącej
ΔHo(Qo), m
4
0,91
1,00
1,09
1,18
1,26

Wysokość warstwy przelewowej:
- na
końcu
hk, m

- na
początku
ha, m

miarodajna
hm, m

Długość
krawędzi
przelewowej
lp, m

5
0,34
0,37
0,40
0,42
0,45

6
0,25
0,30
0,34
0,36
0,40

7
0,30
0,34
0,38
0,40
0,43

8
7,1
6,0
5,2
4,8
4,3
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Wpływ wysokości krawędzi przelewowej na długość rury dławiącej przelewu
burzowego zobrazowano na rysunku 11.7.
60
50
40
lr , m 30
20
10
0
1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

p, m

Rys. 11.7. Symulacja zależności długości (lr) rury dławiącej
od wysokości (p) krawędzi przelewowej dla strumienia Qgr

Symulację wpływu wysokości krawędzi przelewowej, przy zmianach wielkości
strumienia odpływu Qo, na długość krawędzi analizowanego przelewu burzowego
przedstawiono na rysunku 11.8.
20

15
Qo=1,10 Q gr
Qo=1,15 Qgr
lp, m 10

5

0
1,05

Q o=1,20 Q gr

1,10

1,15

1,20
p, m

1,25

1,30

1,35

Rys. 11.8. Symulacja zależności długości krawędzi przelewowej lp od wysokości
krawędzi przelewowej p przy zmianach wielkości strumienia odpływu Qo

W przypadku gdy Qo = 1,1Qgr, zwiększenie wysokości krawędzi przelewowej w zakresie
od 1,10 do 1,30 m powoduje zmniejszenie długości krawędzi przelewowej z lp = 19,7 m do
lp = 11,9 m, a w przypadku Qo = 1,2Qgr - odpowiednio: z lp = 7,1 do lp = 4,3 m.
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Wnioski z analiz
Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągnięcie kilku praktycznych wniosków,
mających charakter uniwersalny, jako wskazówek do bezpiecznego projektowania tego typu
obiektów.
Wykazano, że dla maksymalnego strumienia odpływu do oczyszczalni Qo = 1,2Qgr,
długość krawędzi przelewowej może być niemal dwukrotnie mniejsza przy zastosowaniu
wysokiej krawędzi przelewowej: p = 1,30 m - wówczas lp = 4,3 m, w porównaniu do niskiej
krawędzi: p = 1,10 m - wówczas lp = 7,1 m.
Ponieważ długość krawędzi przelewowej jest najczęściej wyznacznikiem kosztów budowy
całego obiektu, przelewy burzowe z wysokimi, a przez to krótkimi, krawędziami
przelewowymi będą więc tańsze w budowie.

Wysokie krawędzie przelewowe są również korzystne z punktu widzenia ochrony
środowiska, zabezpieczają bowiem w najlepszym stopniu odbiornik przed osadami i
rumowiskiem wleczonym przy dnie kanału, a także gwarantują największe wykorzystanie
retencji kanałowej (sieci), przez co zmniejsza się liczba ich działania (w roku) i objętość
zrzutów zanieczyszczonych wód burzowych do odbiornika.

W pracy doktorskiej B. Kaźmierczaka (z 2011 r.) wykazano w modelowaniu
hydrodynamicznym (SWMM), że bezpiecznie zwymiarowane (MMN) systemy
ogólnospławne bądź deszczowe - z nowoczesnymi obiektami odciążającymi, takimi jak
udoskonalone przelewy burzowe czy separatory ścieków deszczowych - z dławionym
odpływem, nie wpływają na pogorszenie warunków działania sieci powyżej tych obiektów
(brak wylewów).
Dławienie odpływu w obiektach odciążających jest niezbędne do ochrony oczyszczalni
ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym i spadkiem sprawności jej działania.
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12. ZASADY WYMIAROWANIA UDOSKONALONYCH
SEPARATORÓW OBJĘTOŚCI
12.1. ZASADY PROJEKTOWANIA SEPARATORÓW
Separatory strumieni objętości ścieków opadowych stosowane są w systemach
kanalizacji półrozdzielczej bądź rozdzielczej, na kanałach deszczowych, gdzie pełnią
identyczną funkcję hydrauliczną jak przelewy burzowe w systemie kanalizacji
ogólnospławnej.

Rys. 12.1. Stosowanie separatorów jako przelewów burzowych na kanałach deszczowych.
Qd - strumień dopływu ścieków; Qo - strumień odpływu do oczyszczalni;
Q - strumień odpływu do zbiornika retencyjnego i odbiornika

Zadaniem separatorów strumieni objętości jest kierowanie, zwłaszcza tzw. pierwszej
fali - silnie zanieczyszczonych ścieków opadowych, bądź do kanałów ściekowych i do
oczyszczalni miejskiej (w systemie półrozdzielczym), bądź do podczyszczalni ścieków
deszczowych (w systemie rozdzielczym), a następnej fali jako mniej zanieczyszczonej,
bezpośrednio lub pośrednio (poprzez zbiornik retencyjny) do odbiornika (rys. 12.1).
Przy opadach cechujących się małym i średnim natężeniem jednostkowym: q ≤ 15 dm3/s
ha, separator powinien kierować w całości ścieki opadowe (i roztopowe), odpowiednio do
oczyszczalni bądź podczyszczalni.

Zadaniem hydraulicznym separatora jest więc podział strumienia Qd - dopływu do obiektu
na dwa strumienie, tj.:
 Qo - odpływu do kanału ściekowego i do oczyszczalni (Qo = Qd – Q), oraz
 Q - odpływu do kanału deszczowego i do odbiornika (Q = Qd – Qo), w założonych
proporcjach.
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Badania hydrogramów przepływu i polutogramów zanieczyszczeń ścieków opadowych,
przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie (na zlewni mieszkaniowoprzemysłowej o powierzchni 300 ha), nie potwierdziły występowania zjawiska tzw. pierwszej
fali spłukującej (first flush) - o największym stężeniu zanieczyszczeń w ciągu pierwszych
15÷20 minut trwania odpływu [57].
W okresie tym co prawda występuje maksymalny strumień objętości ścieków
deszczowych, lecz stężenie i ładunek zawiesiny ogólnej jest kilkakrotnie wyższy w przedziale
20÷40 minut trwania tegoż odpływu.
Ponadto, z badań tych wynika, że stężenie zawiesin w ściekach opadowych jest największe
przy dnie kanału, a więc wyżej położony odcinek kanału deszczowego spełnia funkcję quasiosadnika. Na odcinku tym występuje przemieszczanie się cięższych i łatwiej opadających
zawiesin w dolną część strumienia, kierowaną przez separator do kanału bytowogospodarczego.
Wynika stąd praktyczny wniosek - o celowości stosowania w kanalizacji
półrozdzielczej (czy modernizowanej rozdzielczej) separatorów o działaniu ciągłym, tzn. w
całym okresie trwania spływu wód opadowych, takich jak np. upusty denne z progiem
piętrzącym czy też udoskonalone przelewy boczne z dławionym odpływem, a technologicznie
niewłaściwe jest stosowanie separatorów o działaniu okresowym – czyli jedynie dla pierwszej
fali spływu, takich jak np. separatory kaskadowe czy rynnowe [57].
Przykłady nowoczesnych konstrukcji separatorów - o działaniu ciągłym podano na
rysunkach 12.2 i 12.3.

Rys. 12.2. Schemat separatora ścieków opadowych o działaniu ciągłym
- w postaci upustu dennego z progiem piętrzącym

Rys. 12.3. Schemat separatora ścieków opadowych o działaniu ciągłym
- w postaci udoskonalonego przelewu bocznego z rurą dławiącą
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Przy projektowaniu separatorów ścieków opadowych należy uwzględniać ilościowe i
jakościowe kryteria ochrony wód odbiornika przed zanieczyszczeniem, wyrażone [195, 196]:
 wartością strumienia deszczu wymagającego podczyszczenia, i/lub
 dopuszczalnym stężeniem zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach
deszczowych do odbiornika.
Jak już wspomniano (na 10. wykładzie), odnośnie ścieków opadowych i roztopowych
pochodzących z zanieczyszczonych szczelnych powierzchni (terenów przemysłowych,
składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, budowli kolejowych, miast, dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha),
obowiązuje wymóg ich podczyszczania, do granicznej wartości strumienia odpływu, który
powstaje z deszczu o natężeniu jednostkowym co najmniej qs = 15 dm3/s·ha.
Natomiast z powierzchni szczelnych obiektów magazynowania i dystrybucji paliw odpowiednio dla strumienia odpływu, który powstaje z deszczu o natężeniu jednostkowym
q15,1 (tj. dla czasu trwania t = 15 minut i częstości występowania C = 1 rok), lecz nie
mniejszym niż qs = 77 dm3/s·ha (wg RMŚ z 2006 r.).

Wymagane w Polsce, dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach opadowych
odprowadzanych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych do odbiornika wynoszą [195]:
do 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i do 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych.

Kryterium ilościowe, wyrażone granicznym jednostkowym natężeniem (qs) opadów
deszczowych spłukujących zanieczyszczenia, dzieli odpływy wód/ścieków ze zlewni na:
 zanieczyszczone - pochodzące z opadów o natężeniu jednostkowym ≤ qs, które
wymagają oczyszczenia,
 mniej zanieczyszczone - pochodzące z opadów o natężeniu jednostkowym > qs,
które mogą być odprowadzane do odbiornika bez oczyszczenia.

Kryterium to determinuje więc wartość strumienia granicznego Qgr, po przekroczeniu
którego rozpoczyna się proces separacji strumienia objętości dopływających ścieków:
Qgr = Qdgr = Qo
(12.1)
gdzie:
Qdgr - graniczny strumień dopływu ścieków opadowych ze zlewni, dm3/s,
Qo - strumień odpływu ścieków opadowych do kanału ściekowego i do oczyszczalni, dm3/s.
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Wartość granicznego strumienia dopływu ścieków do separatora wyznaczyć można
metodą deszczu płuczącego (analogicznie jak w przypadku przelewów burzowych):
Qdgr = qs  F = qs Fzr

(12.2)

lub

Qdgr = qs (z) F(z) = qs Fzr(z)
(12.2a)
gdzie:
qs - graniczne natężenie jednostkowe deszczu spłukującego zanieczyszczenia ze zlewni:
qs  [6; 15] dm3/s ha - do wzoru (12.2) oraz qs ≥ 15 dm3/s ha i qs ≥ q15,1 - dla obiektów
magazynowania i dystrybucji paliw - do wzoru (12.2a),
 - średni (ważony) współczynnik spływu wód opadowych ze zlewni,
F - powierzchnia odwadnianej zlewni deszczowej, ha,
Fzr - zredukowana (szczelna) powierzchnia zlewni, ha,
(z) - średni (ważony) współczynnik spływu wód opadowych z zanieczyszczonych
powierzchni zlewni,
F(z) - powierzchnia zlewni zanieczyszczonej (uszczelnionej w różnym stopniu), ha,
Fzr(z) - zredukowana (szczelna) powierzchnia zlewni zanieczyszczonej, ha.

Nowoczesne separatory ścieków opadowych działają z chwilą, gdy wypełnienie w kanale
dopływowym przekroczy wysokość wzniesienia krawędzi przelewowej, projektowanej dla
strumienia Qgr - analogicznie jak przelewy burzowe na kanalizacji ogólnospławnej.
Przy maksymalnym strumieniu dopływu (Qd) ścieków opadowych do separatora
Qd = Qm(C) ,

(12.3)

odpływ do oczyszczalni przekroczy Qgr i wyniesie Qo = βQgr, a odpływ kanałem burzowym
do odbiornika Q = Qd – βQgr (dla β ≤ 1,2).

12.2. ZASADY WYMIAROWANIA SEPARATORÓW
12.2.1. CECHY NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJI SEPARATORÓW

Separator w postaci upustu dennego z progiem piętrzącym
Nowoczesną konstrukcję separatora objętości ścieków opadowych w postaci upustu
dennego z progiem piętrzącym opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie
(rys. 12.2). Na podstawie przeprowadzonych badań modelowych ustalono empiryczny
związek parametrów opisujących działanie urządzenia [57]:

Qgr

d
 0,305  
Qd
D

2, 33

 p
 
D

0, 45

i 0,32

(12.4)

41

KANALIZACJA II

Średnica d łukowego upustu dennego, o względnym promieniu krzywizny R/d = 2 i kącie
środkowym 90o, zależy od przyjętej wartości strumienia granicznego Qgr ścieków
deszczowych, dla którego projektuje się wysokość p progu piętrzącego w kanale
dopływowym o średnicy D, ułożonym ze spadkiem dna i (wg rys. 12.2).
Przy maksymalnym strumieniu dopływu ścieków opadowych Qd do separatora (równym
przepustowości całkowitej kanału dopływowego), próg piętrzący (p) powoduje dławienie
strumienia odpływu Q w kierunku odbiornika i zwiększenie odpływu Qo > Qgr w kierunku
oczyszczalni ścieków.
Analiza wpływu wartości strumienia granicznego (Qgr) na redukcję parametrów (liczby i
czasu trwania) rocznych zrzutów ścieków deszczowych z kanalizacji półrozdzielczej
wykazała, że uzasadnione jest stosowanie separatorów o strumieniu granicznym wynoszącym
od 5 do 30 % przepustowości kanału deszczowego, tym większe im ostrzejsze jest kryterium
ochrony wód odbiornika, ponieważ:
 przy zmniejszeniu strumienia Qgr poniżej 5% przepustowości kanału, następuje
gwałtowny wzrost liczby i czasu trwania rocznych zrzutów do odbiornika,
 separator o strumieniu granicznym równym 30% przepustowości kanału deszczowego
redukuje parametry zrzutów ścieków do wartości mniejszej niż 10% wartości
rocznych tych parametrów – co do objętości, ładunku zawiesin, czasu i liczby zdarzeń.

Separator w postaci udoskonalonego przelewu bocznego z dławionym odpływem
Funkcję separatorów strumieni objętości ścieków opadowych (- o działaniu ciągłym)
pełnić mogą z powodzeniem, omówione już, udoskonalone przelewy boczne z dławionym
odpływem, za pomocą:
 klasycznej rury dławiącej,
 układów szeregowo połączonych łuków lub kolan,
 regulatorów hydrodynamicznych.
Przykłady zastosowania takich regulatorów w udoskonalonym przelewie bocznym
działającym jako separator, przedstawiono schematycznie na rysunkach 12.4 i 12.5.

Rys. 12.4. Regulator o dławieniu liniowym w postaci klasycznej rury dławiącej
w udoskonalonym przelewie bocznym jako separatorze ścieków opadowych
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Rys. 12.5. Regulator o dławieniu miejscowym w postaci układu szeregowo połączonych łuków
w udoskonalonym przelewie bocznym jako separatorze ścieków opadowych

12.2.2. NOWATORSKIE URZĄDZENIA DŁAWIĄCO-REGULUJĄCE

Proponowany nowy sposób dławienia strumienia przepływu, polegający na
ciśnieniowym przepływie cieczy przez układ szeregowo połączonych kolan (o względnym
promieniu krzywizny R/d  1) bądź łuków (o R/d > 1), zaliczyć należy nowoczesnych
konstrukcji (m.in. brak ruchomych elementów, tzw. „wolny przelot kuli”), a jednocześnie
znacznie tańszych w budowie w porównaniu np. do klasycznej rury dławiącej [102].

Równoważny oporowi rury dławiącej (o długości zwykle kilkudziesięciu metrów), opór
hydrauliczny układu utworzonego z szeregowo połączonych kolan bądź łuków - w postaci
sinusoidalnych fal (bądź spiralnych pętli) o tej samej średnicy (d) co rura dławiąca, wystąpi
już na odcinku o długości osiowej (lo) rzędu kilku metrów - w wypadku układu z (n) kolan,
lub co najwyżej kilkunastu metrów - w przypadku układu z (n) łuków.
Wynika to z porównania zależności na wysokość strat miejscowych ((n)) takich układów i
równoważnych im strat liniowych w klasycznej rurze dławiącej, mianowicie:
l 2
2
(12.5)
 (n)
  (Re) e
2g
d 2g
stąd ekwiwalentna (zastępcza) długość prostoosiowej rury dławiącej wyniesie:

le 

 (n)
d
 (Re)

(12.6)

Ponieważ wartość współczynnika oporów miejscowych układów zbudowanych z n kolan
bądź łuków ((n)) jest wielokrotnie większa od wartości współczynnika oporów liniowych
prostoosiowej rury dławiącej (λ(Re)) to długość ekwiwalentna rury dławiącej (le) musi być
wielokrotnie większa od długości osiowej (lo(n)) danego układu (le >> lo(n)).
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Rys. 12.6. Idea działania układów dławiących w postaci spiralnych pętli bądź sinusoidalnych fal
złożonych z n kolan bądź łuków (hi - wysokość linii energii w przekrojach 15)

Wartości współczynników oporów (nβ)  [0,3; 8,0] układów dławiących o możliwych
(racjonalnych technicznie) kombinacjach:
 liczby n szeregowo połączonych łuków/kolan segmentowych,
 kątów środkowych segmentów βi  {30, 45, 60, 90}o,
 kształtek segmentowych o kątach β  {15, 30, 45, 90}o,
 względnych promieniach krzywizn R/d  {4,25; 2,25; 1,75; 1,0},
wraz z obliczoną ich długością osiową (lo) i długością zabudowy (lzab) - do praktycznego
wykorzystania, podano w tabeli 12.1.
Tab. 12.1. Współczynniki oporu (nβ) układów dławiących złożonych z (n) łuków segmentowych (βi)
Warianty
A
B
C
D
Układy

Nr
1

R/d = 4,25 R/d = 2,25 R/d = 1,75 R/d = 1,0
Opis, schemat

β = 15o

β = 30o

β = 45o

β = 90o

βi ( βsum)

ζ / lo / (lzab)

ζ / lo / (lzab)

ζ / lo / (lzab)

ζ / lo / (lzab)

2

3

4

5

6

4 łuki 90 (360)

0,90
26,7 d
(17,0 d)
0,65
17,8 d
(14,7 d)
0,47
13,3 d
(12,0 d)
0,30
8,9 d
(8,5 d)

0,98
14,1 d
(9,0 d)
0,83
9,4 d
(7,8 d)

1,49
11,0 d
(7,0 d)

4,14
6,3 d
(4,0 d)

-

-

-

0,91
5,5 d
(4,9 d)

-

0,44
4,7 d
(4,5 d)

-

-

1
4 łuki 60 (240)

2
3

4 łuki 45 (180)
4 łuki 30 (120)

4
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8 łuków 90 (720)

1,89
53,4 d
(34,0 d)

2,03
28,3 d
(18,0 d)

3,00
22,0 d
(14,0 d)

8,01
12,6 d
(8,0 d)

1,40
35,6d
(29,4 d)
1,00
26,7 d
(24,0 d)
0,65
17,8 d
(17,0 d)

1,57
18,8d
(15,6 d)

-

-

-

2,21
11,0 d
(9,9 d)

-

0,82
9,4 d
(9,0 d)

-

-

12 łuków 60 (720)

2,07
53,4 d
(44,2 d)

2,34
28,3 d
(23,4 d)

-

-

12 łuków 45 (540)

1,53
40,1 d
(36,1 d)

-

3,19
16,5 d
(14,8 d)

-

Pętla spiralna (360)

0,82
26,7 d
(9,5 d)

0,77
14,1 d
(5,5 d)

1,00
11,0 d
(4,5 d)

1,66
6,3 d
(3,0 d)

2 pętle spiralne (720)

1,53
53,4 d
(9,5 d)

1,36
28,3 d
(5,5 d)

1,73
22,0 d
(4,5 d)

2,26
12,6 d
(3,0 d)

5
8 łuków 60 (480)

6
8 łuków 45 (360)

7
8 łuków 30 (240)

8
9
10
11
12

12.2.3. PROCEDURA WYMIAROWANIA SEPARATORÓW Z DŁAWIONYM ODPŁYWEM

Schemat obliczeniowy separatora jako udoskonalonego przelewu bocznego z dławionym
odpływem - układami łuków lub kolan (bądź z rurą dławiącą) podano na rys. 12.7.

Rys. 12.7. Schemat obliczeniowy separatora w postaci udoskonalonego przelewu bocznego z
dławionym odpływem na kanalizacji deszczowej
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Różni się on, w stosunku do schematu obliczeniowego przelewu bocznego na kanalizacji
ogólnospławnej (rys. 11.4), układem wysokościowym na wlocie do elementu dławiącego.
Mianowicie nie występuje tutaj konieczność różnicowania den (∆h1 = 0 - wynikająca z
wyrównania zwierciadeł ścieków dla strumienia Qść), a ponadto długość dławienia ld jest w
tym przypadku długością osiową lo - układu szeregowo połączonych kolan/łuków
(odpowiadającą długości rury dławiącej lr = ld), przy czym rzeczywista długość zabudowy
układu dławiącego: lzab < lo (wg tab. 12.1).

Procedura obliczeniowa do wymiarowania udoskonalonych przelewów bocznych jako
separatorów z dławionym odpływem - za pomocą układu łuków (bądź alternatywnie - z
klasyczną rurą dławiącą), ma następujący tok postępowania:


dla granicznego strumienia (Qgr) dopływu ścieków opadowych do obiektu, dobiera się:
o średnicę dd elementu dławiącego w postaci układu szeregowo połączonych
łuków/kolan (bądź alternatywnie średnicę dr rury dławiącej), uwzględniając
warunki samooczyszczania się urządzenia dławiącego;
o przyjmuje się wysokość (p > H(Qgr) krawędzi przelewowej, uwzględniając
warunki hydrauliczne wystąpienia w obrębie przelewu spokojnego przepływu,
o dobiera się układ dławiący złożony z n łuków/kolan segmentowych (o kątach
środkowych βi i długości osiowej lo = ld) o sumarycznym współczynniku oporu
(nβ) (bądź alternatywnie oblicza się niezbędną długość lr rury dławiącej);



dla maksymalnego strumienia dopływu (Qd) określa się żądany rozdział przepływów na
przelewie:
o dla przyjętego strumienia odpływu Qo  [1,1Qgr; 1,2Qgr] oblicza się straty
(Ho(Qo)) w układzie dławiącym (bądź alternatywnie w rurze dławiącej), a
następnie oblicza się wysokość warstwy przelewowej hk na końcu przelewu;
o dla strumienia odpływu do Q = Qd – Qo i obliczonej wysokości hk wyznacza
się iteracyjnie niezbędną długość krawędzi przelewowej lp, zakładając
dyskretnie wysokość warstwy przelewowej ha na początku przelewu.

Tok obliczeniowy przy wymiarowaniu separatora z układem dławiącym
1º Kanał dopływowy. Dla maksymalnego strumienia Qd = Qm(C) dopływu ścieków
deszczowych do przelewu i przyjętego spadku (i) dna, należy dobrać średnicę D kanału
dopływowego i określić wypełnienia dla:
o strumienia granicznego H(Qgr),
o maksymalnego H(Qd),
o krytycznego Hkr(Qd).
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2º Wysokość krawędzi przelewowej. Wysokość p krawędzi musi spełniać warunek
hydrauliczny:
p > Hkr(Qd)
(12.7)
oraz opcjonalnie, następujące warunki eksploatacyjne
p ≥ 0,6D (lub ≥ 0,6Hk)

(12.8)

 (Qgr sp)  0,30 m/s

(12.9)

H(Qd) < (p + ha) < D (lub < Hk)

(12.10)

3º Średnica układu dławiącego. Dla granicznego strumienia objętości (Qgr) dopływu
ścieków opadowych, z kryterium Froude’a postaci:
zapisanego jako

Fr = gr/(gdd)0,5 ≤ 1,

(12.11)

Fr = 4Qgr/(g0,5dd2,5) ≤ 1,

(12.12)

należy obliczyć średnicę układu dławiącego dd, z wzoru:
d d  2,5 4Qgr (g 0,5 ) ,

(12.13)

i przyjąć pierwszą większą średnicę katalogową, przy czym dd
układu dławiącego przyjąć należy z warunku:

min

= 0,20 m. Spadek dna

id > id min = 1/dd ,

(12.14)

przy [id] = ‰ i [dd] = m (- mając na uwadze utrudnione samoodwadnianie i samooczyszczanie
się układu dławiącego, w porównaniu do klasycznej rury dławiącej).

4º Dobór układu dławiącego. Dla strumienia Qgr, z równania Bernoulliego, wynika
następujące równanie strat hydraulicznych (rys. 12.7):
i lu  p  id  l d  d d  H o (Qgr )   w

 gr2
2g



 gr2
( n )

2g

d

 gr2
2g

(12.15)

gdzie:

gr - średnia prędkość przepływu przy strumieniu Qgr: gr = 4Qgr/(dd2), m/s,

ζw - współczynnik strat miejscowych na wlocie do układu dławiącego: ζw = 0,35÷0,55,
ζ(nβ) - współczynnik oporów hydraulicznych w układzie dławiącym, złożonym z n
łuków/kolan o średnicy dd połączonych szeregowo, o kątach środkowych βi i
względnym promieniu krzywizny R/d oraz długości osiowej lo = ld (wg tab. 12.1),
d - współczynnik strat miejscowych na wylocie z układu dławiącego, przyjmowany w
wysokości równej współczynnikowi Coriolisa (analogicznie do r):
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d = 1 + 2,93 – 1,55 3/2,

(12.16)

 - współczynnik oporów liniowych, obliczany z uwikłanej postaci wzoru Colebrooka -

White’a dla chropowatości eksploatacyjnej: k  {0,25; 0,5; 0,75; 1,5} mm; lub też
wyznaczany z formuły Chezy-Manninga dla współczynnika szorstkości: n  {0,010;
0,011; 0,012; 0,013} s/m1/3, jako:

 = 8gn2 / (dd /4)1/3

(12.17)

Wstępną, przybliżoną wartość współczynnika oporów ζ(nβ) układu dławiącego obliczyć
należy z przekształconego równania Bernoulliego (12.15) - pomijając w nim nieznaną jeszcze
wartość składnika (id ∙ ld) - z relacji:
il u  p  d d   w   d 

 ( n ) 

8Q

2
8Q gr

g 2 d d4

(12.18)

2
gr

g 2 d d4

Następnie z tabeli 12.1 należy dobrać układ dławiący - o współczynniku oporu większym
od wyżej obliczonej wartości (nβ) - o długości osiowej lo(nβ) = (ni/360)2R. Znając już
długość osiową (lo = ld) przyjętego wstępnie układu dławiącego, możemy teraz dokonać
korekty wysokości krawędzi przelewowej (p) - z przekształcenia równania (12.15) – i z
uwzględnieniem pominiętego uprzednio składnika (id ∙ ld):
p  

w

  ( n )   d



2
8Qgr

g 2 d d4

 d d  il u  id l d

(12.19)

Skorygowana wysokość krawędzi przelewowej powinna mieścić się w racjonalnym
zakresie p  [pmin; pmax] - z warunków 12.7÷12.10. W przeciwnym wypadku należałoby
przyjąć (z tab. 12.1) układ dławiący o innej wartości współczynnika oporu ζ(nβ).

5º Kanał odpływowy – do kanalizacji ściekowej. Dla strumienia granicznego Qgr i
założonego spadku dna io należy dobrać średnicę kanału odpływowego Do i określić
wypełnienie normalne Ho(Qgr). Następnie sprawdzić relację: Ho(Qgr) > dd, gdy ona zachodzi,
należy obniżyć dno kanału odpływowego, względem dna elementu dławiącego, o wartość
(rys. 12.7):
Δh = Ho(Qgr) – dd
(12.20)
W wypadku gdy, Ho(Qgr) < dd należy dokonać korekty parametrów: io lub Do.
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6º Długość krawędzi przelewowej. Przy maksymalnym dopływie ścieków deszczowych do
obiektu Qd, strumień przepływu Qo przez układ dławiący będzie większy od Qgr o zalecany
rząd 10 do 20%, tj.:
Qo  [1,1Qgr; 1,2Qgr]
(12.21)
Dla przyjętej wartości strumienia odpływu Qo (- do kanału ściekowego/oczyszczalni)
należy określić wypełnienie normalne Ho(Qo) w kanale odpływowym Do, a następnie obliczyć
wysokość strat hydraulicznych Ho(Qo) w układzie dławiącym - dla strumienia Qo:

H o

(Q )  
o

w

  ( n )   d



8Qo2
,
g 2 d d4

(12.22)

a stąd wysokość hk warstwy przelewowej - na końcu przelewu obliczyć należy z wzoru:
hk = Ho (Qo) + Ho (Qo) – (i lu + p + id ld + h)

(12.23)

Dalszy tok obliczeń - dotyczący wysokości warstwy przelewowej ha i hm oraz długości lp
krawędzi przelewowej, jest identyczny jak dla bocznego przelewu burzowego z rurą dławiącą
(omówiony już w podrozdziale 11.2. - punkty 6º÷8º procedury obliczeniowej).
Czyli, nieznaną a priori, sprzężoną z hk, wysokość warstwy przelewowej ha - na początku
przelewu należy obliczyć iteracyjnie korzystając z uwikłanej postaci równania:

ha  hk  0,9

 a2 (Qd )
2g

(12.24)

Ponieważ prędkość przepływu υa - na początku komory przelewowej przy strumieniu Qd,
zależy również od wysokości ha, w pierwszym kroku iteracyjnym należy podstawić do
(12.24) np. ha = (0,7÷0,8)hk i obliczyć prędkość υa(Qd), z wzoru:
υa(Qd) = Qd / A0(Qd sp)
gdzie:
A0(Qd

sp)

(12.25)

- pole powierzchni przekroju poprzecznego spiętrzonego strumienia Qd, na
początku komory przelewowej, m2.

Przykładowo, dla komory przelewowej o przekroju kołowo-prostokątnym, powierzchnię tę
określa wzór:
A0(Qd sp) = [D2/8 + (p +ha – D/2)D]
(12.26)

Obliczenia iteracyjne wysokości ha(i) prowadzić należy do momentu, aż uzyskamy
zgodność równania (12.24) z założoną dokładnością np. ± 1,0 cm (przyjmując α = 1,15 - dla
kanałów cylindrycznych i α = 1,20 - dla kanałów pryzmatycznych). Następnie obliczamy
wysokość miarodajną hm warstwy przelewowej z wzoru:
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3
hm  ha (i )  (hk  ha (i ) )
5

(12.27)

Długość lp krawędzi przelewowej wyznacza się również iteracyjnie dla Qd – Qo = Q:
lp 

3(Qd  Qo )
2 2 g hm3 / 2

(12.28)

gdzie:
 - współczynnik przepływu przelewu bocznego wg zależności (11.63) o postaci:

  0,64  0,052qr  0,0088 L0  0,035W0  0,075 Fr0  0,065K 0

(12.29)

qr - współczynnik rozdziału przepływów na przelewie: qr = Q/Qd,
L0 - względna długość krawędzi przelewowej: L0 = lp/Ha, przy czym Ha = p + ha,
W0 - względna wysokość warstwy przelewowej na początku przelewu: W0 = ha /Ha,
Fr0 - liczba Froude’a w początkowym przekroju poprzecznym komory przelewowej: Fr0 =
Qd/(A0(Qd sp) g0,5 Ha0,5),
K0 - współczynnik kształtu komory przelewowej na jej początku: K0 = bHa /A0(Qd sp); przy
czym b = D - dla kanałów kołowych oraz b = 2Hk/3 - dla kanałów jajowych.

Ponieważ do obliczenia długości lp (z wzoru (12.28)) niezbędna jest znajomość wartości
współczynnika przepływu   [0,50; 0,60], który jest również funkcją lp, należy w pierwszym
przybliżeniu przyjąć np.  = 0,60.
Dysponując wstępnie określoną długością krawędzi przelewowej (lp(1) z 1-go przybliżenia
dla  = 0,60), można już przystąpić do obliczenia „rzeczywistej” wartości współczynnika
przepływu przelewu z wzoru (12.29), po uprzednim określeniu wartości bezwymiarowych
współczynników - liczb podobieństwa: qr, L0, W0, Fr0 i K0.
Po kilku iteracjach (przykład w [102]), wynik obliczeń lp(i) może być uznamy za
dostatecznie dokładny, jeżeli z ostatniego i przedostatniego przybliżenia wyniki obliczeń
długości lp różnią się mniej niż np. 0,10 m.

7º Korona przelewowa i kanał deszczowy - za separatorem. Szerokość s korony
przelewowej o kształcie praktycznym (np. zaokrąglonym) należy przyjmować z warunku
ostrokrawędziowego działania przelewu:
s  hm /2
(12.30)
Średnicę (Db) i wypełnienie H(Q) kanału deszczowego (poniżej separatora) dobrać należy
dla przyjętego spadku dna (ib). Sklepienie kanału przewidzieć należy co najwyżej na
wysokości rzędnej krawędzi przelewu - co wynika z warunku niezatopionego działania
przelewu.
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8º Przelew dwustronny - alternatywa. W przypadku, gdy obliczona długość krawędzi
przelewowej: lp < 5D racjonalny hydraulicznie jest przelew jednostronny. W przeciwnym
wypadku, gdy: lp > 5D - należy rozważyć zastosowanie przelewu dwustronnego. Wówczas,
przy symetrycznym obciążeniu krawędzi przelewowych (Q/2), długość każdej krawędzi lp2
obliczyć należy z wzoru:
3Q
,
(12.31)
l p2 
4 2 g hm3 / 2
w którym wysokość hm - z wzoru (12.27) a współczynnik przepływu  - z wzoru (12.29).
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13. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYMIAROWANIA
ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
13.1. GRAWITACYJNE ZBIORNIKI RETENCYJNE
13.1.1. FUNKCJE TECHNOLOGICZNE ZBIORNIKÓW

Zbiorniki retencyjne pełnią funkcję redukcyjną strumieni przepływowych ścieków w
systemach kanalizacji ogólnospławnej, rozdzielczej bądź półrozdzielczej. Budowane są
głównie w celach:
 zmniejszania wielkości budowli kanalizacyjnych za zbiornikiem retencyjnym, tj.
ograniczenia kosztów budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, pompowni czy
oczyszczalni ścieków,
 zabezpieczania budowli kanalizacyjnych przed przeciążeniem hydraulicznym, w tym
ochrony przed zalaniem i podtapianiem terenów w czasie opadów nawalnych,
 ochrony wód odbiorników ścieków przed nadmiernym zanieczyszczaniem, głównie ze
zrzutów burzowych.

Ze względu na konstrukcję i zasadę działania, grawitacyjne zbiorniki retencyjne ścieków
deszczowych, podzielić można na dwie grupy, mianowicie:
 przepływowe - klasyczne, najczęściej jednokomorowe,
 przelewowe - nowej generacji, dwu- lub więcej komorowe.
Zarówno konstrukcje przepływowe jak i przelewowe mają swoje zalety i wady. Klasyczne
już, przepływowe zbiorniki retencyjne budowane są z reguły jako ziemne - odkryte,
natomiast przelewowe zbiorniki retencyjne - nowej generacji są z reguły żelbetowe podziemne.
Ma to niewątpliwie wpływ na koszty ich budowy. O wyborze danej konstrukcji zbiornika
decydować powinna analiza techniczno-ekonomiczna wariantów rozwiązań technicznych,
przy uwzględnieniu miejscowych uwarunkowań terenowych.

Głównym parametrem eksploatacyjnym każdego zbiornika retencyjnego ścieków jest
współczynnik redukcji strumieni β:
 = Qo/Qd
(13.1)
gdzie:
Qo - strumień objętości ścieków odpływających ze zbiornika, dm3/s,
Qd - miarodajny strumień objętości ścieków dopływających do zbiornika, dm3/s.
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Zbiorniki retencyjne ścieków deszczowych należą do najdroższych obiektów
infrastruktury podziemnej miast. Potrzeba ich stosowania wynika najczęściej z konieczności
modernizacji bądź rozbudowy istniejących systemów kanalizacyjnych, z powodów:



rozwoju miast (np.: przyłączanie do systemu nowych dzielnic) - nieuwzględnionego w
planach zagospodarowania przestrzennego aglomeracji, bądź
zmian w planach zagospodarowania przestrzennego (np.: większa niż zakładano
intensywność zabudowy, większy stopień uszczelnienia terenu, itp.).

Ograniczeniami przy rozbudowie bądź modernizacji kanalizacji są więc:



istniejące średnice i spadki dna kanałów, a więc ich maksymalna przepustowość
hydrauliczna;
istniejące zagłębienia kanałów, szczególnie w nieckach terenowych i zdolność do
odbierania ścieków z tych miejsc.

Przykład wariantowania - modernizacji bądź rozbudowy kanalizacji z zastosowaniem
zbiorników retencyjnych podano na rysunku 13.1.

Nowa zlewnia, F
Q1 = 750 l/s

Q1 = 750 l/s

Q3 = 250 l/s
Q2 = 600 l/s

Nowa zlewnia, F

Q3 = 1350 l/s
Zbiornik retencyjny, V1

Q2 = 600 l/s
Q4 = 1000 l/s

Regulator
QR = 1000 l/s

Kolektor o
Qmax = 1000 l/s

Zbiornik retencyjny, V2
Regulator QR = 250 l/s

Kolektor o
Qmax = 1000 l/s

Rys. 13.1. Przyłączanie nowej zlewni (F) do istniejącego kolektora o ograniczonej
przepustowości (Qmax = 1000 dm3/s) poprzez zbiornik retencyjny:
a) na istniejącym kolektorze (V1); b) na nowym kanale (V2)
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Podstawowe schematy technologiczne stosowanych odciążeń oczyszczalni scieków w
systemie kanalizacji ogólnospławnej podano na rys. 13.2 - A, B i C.
A)

Ad A. Usytuowanie zbiornika na kolektorze - powyżej przelewu burzowego prowadzi do
zmniejszenia strumienia dopływu ścieków do przelewu, a zatem przyczynia się w
zdecydowany sposób do ograniczenia liczby i objętości zrzutów burzowych.
B)

Ad B. Usytuowanie zbiornika na kanale burzowym - za przelewem będzie powodowało
wyrównanie strumienia i wnoszonego ładunku zanieczyszczeń zrzutów do odbiornika. W tym
przypadku możliwe jest ograniczenie czasu trwania zrzutów burzowych - poprzez
skierowanie części zmagazynowanych ścieków do oczyszczalni, w okresie gdy strumień
odpływu z przelewu (Qo) będzie mniejszy od przepustowości oczyszczalni (Qmax h).
C)

Rys. 13.2. Podstawowe schematy technologiczne odciążeń oczyszczalni ścieków
w kanalizacji ogólnospławnej (R - regulator strumienia ścieków)

Ad C. Stosowane są także odciążenia przy pomocy samych zbiorników retencyjnych (bez
odprowadzania zrzutów burzowych do odbiornika), chroniących oczyszczalnie ścieków przed
przeciążeniem, odpowiednio dobranymi regulatorami (R) odpływu (Qo  Qmax h).
Wybór schematu technologicznego odciążenia kanalizacji zależy od warunków lokalnych i
wynikać powinien z analiz techniczno-ekonomicznych oraz ekologicznych.
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13.1.2. RODZAJE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ŚCIEKÓW

Zbiorniki retencyjne buduje się najczęściej na kanalizacji ogólnospławnej bądź deszczowej
do przechwytywania intensywnych spływów wód burzowych, jako:




terenowe, najczęściej ziemne,
podziemne, najczęściej żelbetowe (w tym rurowe) bądź z tworzyw sztucznych (np.
skrzynkowe).

Możliwe są dwa sposoby zabudowy zbiorników w sieci (rys. 13.3):



na kolektorze,
na boczniku.
A)

B)

Rys. 13.3. Sposoby zabudowy zbiorników retencyjnych w sieci:
A) na kolektorze; B) na boczniku (po przelewie burzowym - p.b.)

Zbiornik przepływowy - terenowy

Rys. 13.4. Schemat zbiornika przepływowego otwartego na kolektorze
deszczowym (przekrój podłużny i poprzeczny)

Na kanalizacji deszczowej nie wymagana jest na ogół szczelność dna i skarp zbiornika
terenowego, przedstawionego na rysunku 13.4. Zbiornik powinien być jednak ogrodzony i
oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Podczas pogody bezdeszczowej,
dopływające wody infiltracyjne nie wpływają do zbiornika, płynąc centralnie zlokalizowaną
kinetą, podobnie jak i rumosz denny podczas pogody deszczowej.
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Zbiornik przepływowy - podziemny (żelbetowy)

Rys. 13.5. Schemat zbiornika przepływowego krytego na kolektorze ogólnospławnym

Racjonalne proporcje wymiarów, długości do szerokości, zbiornika przepływowego
krytego (jedno- bądź wielolejowego z instalacją wodną do płukania dna) zabudowanego na
kolektorze ogólnospławnym to: L/B ≈ 2/1 dla proporcji strumieni:  = Qo/Qd ≈ 1/3.

Zbiornik przelewowy - podziemny (żelbetowy)
Nowoczesne, wielokomorowe - przelewowe zbiorniki retencyjne wyposażone są w
komorę przepływową z dławionym odpływem, oddzieloną od komory akumulacyjnej
pionową przegrodą z bocznym przelewem - w części górnej i zaworem klapowym
(spustowym) - przy dnie zbiornika (rys. 13.6).

Rys. 13.6. Schemat dwukomorowego zbiornika przelewowego nowej generacji [102]
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13.1.3. STOSOWAĆ PRZEPŁYWOWE CZY PRZELEWOWE ZBIORNIKI
RETENCYJNE ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH ???

Racjonalna konstrukcja grawitacyjnego zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych,
powinna spełniać też określone warunki techniczne i ekonomiczne. Najważniejsze z nich to:
 możliwie mała objętość - przekładająca się na niski koszt budowy zbiornika,
 stabilny odpływ ścieków ze zbiornika - mało wrażliwy na stopień jego wypełnienia,
 nieuciążliwa eksploatacja - mała, niezbędna częstość czyszczenia zbiornika.
Wymienione wymagania spełnia najlepiej przelewowy zbiornik retencyjny - z odrębną
komorą przepływową - wydzieloną z komory retencyjnej (rys. 13.6). Mała komora
przepływowa stosunkowo szybko napełnia się do maksymalnej wysokości, zapewniając
szybkie osiągnięcie maksymalnego, stałego odpływu ścieków ze zbiornika (Qo).

Ścieki z komory przepływowej przelewają się do komory akumulacyjnej przez górną
krawędź przegrody - rozdzielającej obie komory. Opróżnianie komory retencyjnej jest
zapewnione przez klapy zwrotne umieszczone w przegrodzie (- na poziomie dna zbiornika),
otwierające się samoczynnie w kierunku komory przepływowej podczas obniżania się w niej
poziomu ścieków.
Ukształtowanie dna komory retencyjnej powinno zapewniać spływanie do komory
przepływowej zanieczyszczeń z jej dna, nawet w końcowej fazie opróżniania się tej komory,
kiedy osady denne są najbardziej zagęszczone.

Zbiorniki przepływowe na sieciach deszczowych są najczęściej otwarte – ziemne
(niezbędna większa powierzchnia terenu), natomiast zbiorniki przelewowe, ze względu na
komorę przepływową z bocznym przelewem, są natomiast najczęściej kryte – żelbetowe (o
mniejszej, zajętej powierzchni terenu).
Tak więc, zarówno konstrukcje przepływowe jak i przelewowe mają swoje zalety i wady.
Rodzaj zbiornika ma niewątpliwie wpływ na koszty jego budowy. O ostatecznym wyborze
konstrukcji zbiornika decydować powinna, jak zwykle, analiza techniczno-ekonomiczna
wariantów rozwiązań technicznych, przy uwzględnieniu miejscowych uwarunkowań
terenowych zabudowy zbiornika.
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Zbiornik tradycyjny - przepływowy ma następujące wady (rys. 13.7):
 znaczna objętość użytkowa (V) komory retencyjnej (KR),
 zmienny w czasie odpływ ze zbiornika (Qo) zależny od stopnia jego wypełnienia,
 odkładanie się zanieczyszczeń wleczonych na dnie zbiornika,
 znaczne koszty budowy i eksploatacji obiektu (płukanie po każdym opadzie).

Rys. 13.7. Schemat działania jednokomorowego przepływowego zbiornika retencyjnego

Zbiornik nowoczesny - przelewowy (wielokomorowy) cechuje się przedewszystkim
mniejszą objętością użytkową (V1) komory retencyjnej (KR) w porównaniu do zbiornika
przepływowego (rys. 13.8).

Rys. 13.8. Schemat działania dwukomorowego przelewowego zbiornika retencyjnego:
V1 - objętość komory retencyjnej (KR); V3 - objętość komory przepływowej (KP)

Dławiony odpływ ścieków z KP osiąga praktycznie stałą, maksymalną wartość (Qo) w
całym okresie napełniania się komory retencyjnej (KR), przez krawędź bocznego przelewu.
Uzyskuje się przez to następujące zalety:
 zmniejszenie objętości użytkowej zbiornika (Vu = V1 + V3) o ok. 20÷30% w
porównaniu do tradycyjnej konstrukcji przepływowej,
 mniejsze zanieczyszczenie osadami samej komory retencyjnej (KR),
 najczęściej mniejsze koszty budowy i eksploatacji - rzadsze działanie i płukanie KR.
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Porównanie objętości retencyjnej w zbiornikach przepływowym i przelewowym – rys. 13.9.

Rys. 13.9. Przebieg akumulacji ścieków deszczowych w zbiornikach retencyjnych:
1 - modelowy hydrogram przepływu w kanale dopływowym - przed zbiornikiem,
2 - hydrogram przepływu w kanale odpływowym - po zbiorniku przelewowym (V1+V3),
3 - hydrogram przepływu w kanale odpływowym - po zbiorniku przepływowym (V1+V2+ V3).

Z analizy przebiegu retencji podanej na rys. 13.9 wynika, iż objętość użytkowa (Vu)
zbiornika przepływowego składa się z trzech objętości cząstkowych:
Vu = V1 + V2 + V3 ,

(13.2)

a zbiornika przelewowego tylko z dwóch:
Vu = V1 + V3 .

(13.3)

13.2. ZASADY WYMIAROWANIA ZBIORNIKÓW GRAWITACYJNYCH
13.2.1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE ZBIORNIKÓW PRZEPŁYWOWYCH

Obliczenia objętości użytkowej Vu przepływowych zbiorników retencyjnych
przeprowadza się poprzez zbilansowanie strumieni na dopływie Qd i odpływie Qo w czasie t =
0 do t = tm + tp (wg rys. 13.10):
dVu  (Qd  Qo )dt
(13.4)

Rys. 13.10. Modelowy hydrogram dopływu i odpływu ścieków dla zbiornika przepływowego
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W analitycznej metodzie Błaszczyka, pojemność użytkowa zbiornika przepływowego Vu
zależy od [102]:
Q Q
(13.5)
Vu  f ( 2 , 1 , tm )  f (  ,  )  Qd (max)  t p
Qd Q2
gdzie:
f(,) - funkcja transformująca opad deszczowy miarodajny do wymiarowania kolektora
na opad miarodajny dla wyznaczenia objętości zbiornika, zależna od
współczynnika redukcji strumieni β = Q2/Qd i współczynnika nierównomierności
odpływu ze zbiornika δ = Q1/Q2,
tp - czas dopływu ścieków do zbiornika (od początku kolektora).
Gdyby δ = 1, tj. przy równomiernym odpływie Qo ze zbiornika, wówczas f(,) ≡ f() [18]:
β
f(β)

0,2
0,75

0,3
0,51

0,4
0,36

0,5
0,25

0,6
0,16

0,7
0,09

0,8
0,04

0,9
0,01

1,0
0,0

Poza analityczną metodą Błaszczyka, do obliczania objętości użytkowej Vu zbiorników
retencyjnych z dławionym odpływem stosowane były też inne uproszczone metody
analityczne, jak np.: Mołokowa [18], Imhoffa [161], Pechera czy Annena i Londonga [60,
68].
Wg metody Mołokowa pojemność użytkową zbiornika przepływowego (Vu w m3) – po
przelewie burzowym oszacować można z wzoru:
Vu  f ( M )  Qd (max)  t p ,

(13.6)

przy czym

f (  M )  (1   M )3 / 2

(13.7)

gdzie:
βM = Qo/Qd oraz Qo = Q2.
βM
(1– βM)3/2

0,2
0,72

0,3
0,59

0,4
0,46

0,5
0,35

0,6
0,25

0,7
0,16

0,8
0,09

0,9
0,03

1,0
0,0

Wg metody Imhoffa, pojemność użytkową (Vu w m3) zbiornika przepływowego
wyznaczyć można z wzoru:
Vu  f ( )  Qd (max)  t p ,
(13.8)
przy czym



Qo qk

Qd qz

(13.9)

60

KANALIZACJA II

gdzie:
qk - miarodajne natężenie deszczu do wymiarowania kanału (np.: 100 dm3/s ha dla C = 1
rok),
qz - miarodajne natężenie deszczu do wymiarowania zbiornika (np.: 130 dm3/s ha dla C =
2 lata).
ε
f(ε)

0,1
0,96

0,2
0,75

0,3
0,55

0,4
0,40

0,5
0,30

0,6
0,20

0,7
0,12

0,8
0,06

0,9
0,02

1,0
0,0

Czas opróżnienia - wypływu Tw (w godzinach) ze zbiornika retencyjnego z rurą dławiącą
(najbezpieczniej gdy Tw < 4 godzin [6, 201]) oszacować można z wzoru:

Tw  0,00016

Vu
d hzb max

(13.10)

2
r

przy czym



1

(13.11)

8 glr
  w  r
CM2 d r

gdzie:
Vr - pojemność użytkowa zbiornika, m3,
μ - współczynnik przepływu rury dławiącej, -,
lr - długość rury dławiącej,
dr - średnica rury dławiącej,
CM - współczynnik Chézy do wzoru Manninga, m1/2/s:
CM 

1 1/ 6
Rh
n

(13.12)

n - współczynnik szorstkości ścian rury dławiącej, s/m1/3,
Rh - promień hydrauliczny, dla przekroju kołowego Rh = dr/4, m,
 w - współczynnik strat miejscowych na wlocie do rury dławiącej,
αr - współczynnik Coriolisa równy współczynnikowi strat na wylocie z rury dławiącej
[84]: αr  [1,05; 1,08].
Wartość średniego strumienia odpływu Qo sr (w m3/s) w czasie Tw (w sekundach)
opróżniania zbiornika oszacować można z wzoru:

Qosr  Vu / Tw  1,74d r

2

hzb max

(13.13)

13.2.2. OBLICZENIA HYDRAULICZNE ZBIORNIKÓW PRZELEWOWYCH

Podstawą określenia objętości użytkowej VKR komory retencyjnej (KR) zbiorników
przelewowych jest również modelowy hydrogram dopływu ścieków deszczowych (Qd),
będący efektem opadu o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia, oraz założony
hydrogram odpływu ścieków (Qo) - dla β = idem, przedstawiony na rys. 13.11.
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koniec deszczu

początek deszczu

Q

Qd

VKR
Qo
tx

0

t

tp
tdm
mmz

Rys. 13.11. Modelowy hydrogram dopływu i odpływu ścieków dla zbiornika przelewowego

Obliczanie objętości retencyjnej zbiorników przelewowych sprowadza się w praktyce do
scałkowania pola powierzchni trapezu. Objętość czynna komory retencyjnej VKR (w m3),
równa polu powierzchni ekwiwalentnego prostokąta (rys. 13.11):

VKR  60t dm  t p  t x Qd  Qo 

(13.14)

gdzie:
Qd - miarodajny strumień dopływu ścieków deszczowych do zbiornika, m3/s,
Qo - stały strumień odpływu ścieków ze zbiornika, m3/s,
tdm - czas trwania deszczu miarodajnego do zwymiarowania zbiornika, min,
tp - czas przepływu ścieków w kolektorze dopływowym, min.
Interwał czasu tx, określający początek akumulacji ścieków w komorze retencyjnej, można
wyznaczyć z zasady przystawania trójkątów:

t
tx
 p
Qd  Qo Qd

 tx 

 Q 
Qd  Qo
t p  1  o t p
Qd
 Qd 

(13.15)

Po wstawieniu (13.15) do wzoru (13.14) otrzymamy w rezultacie:


Q 
VKR  60 tdm  o t p Qd  Qo 
Qd 


(13.16)

Całkowita objętość czynna zbiornika przelewowego wymaga uwzględnienia jeszcze
objętości komory przepływowej (KP), której wymiary przyjmuje się jako: V3 = a x b x HKP,
gdzie: a – szerokość, b - długość, HKP - wysokość czynna KP.
Najczęściej objętość tej komory wynosi od 4 do 6% objętości V1 = VKR. Długość (b)
komory przepływowej jest jednocześnie długością przelewu.
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Metody analityczne stały się podstawą opracowania przybliżonych metod
wskaźnikowych, jak np.: metody P. Błaszczyka [74, 243] - opartej na modelu opadów W.
Błaszczyka, czy też metody niemieckiej wg wytycznej DVWK-A117 [10], o ogólnej postaci:
Vu = Vj ∙ Fzr

(13.17)

gdzie:
Vj - wskaźnik jednostkowej objętości retencyjnej zbiornika ścieków deszczowych z
dławionym odpływem: Vj(C, H, β, tp), m3/ha powierzchni szczelnej,
Fzr - zredukowana (szczelna) powierzchnia zlewni deszczowej, ha.
Metoda wg wytycznej DVWK-A117 z 2006 roku powstała w wyniku statystycznego
uogólnienia szeregów opadowych z 10 miast niemieckich - z uwzględnieniem ryzyka
przewyższenia obliczanej objętości zbiornika (w zakresie C  [1; 10] lat), na podstawie
metodologii podanej w pracy [66].
Z metody tej uzyskuje się dla małych zlewni (do 200 ha powierzchni), niezbędną wartość
wskaźnika objętości użytkowej zbiornika (o jednostkowym odpływie qo  [2; 40] dm3/sha)
Vj rzędu 100÷300 m3 na hektar powierzchni szczelnej [10, 143]. Przykładowo wg metody
Błaszczyka [243], w przeciętnych warunkach, tj. dla: C = 5 lat, H = 600 mm, β = 0,5 i tp 
[15; 180] minut otrzymamy tylko Vj  [30; 70] m3/ha powierzchni szczelnej.
UWAGA: Objętość użytkową zbiornika retencyjnego (dowolnej konstrukcji) –
zabudowanego w danym systemie kanalizacyjnym - ustalić można tylko w modelowaniu
hydrodynamicznym całego systemu, co wykazano m.in. w monografii [77].

13.3. NOWOCZESNE KONSTRUKCJE ZBIORNIKÓW ŚCIEKÓW
13.3.1. ZBIORNIKI GRAWITACYJNE - WIELOKOMOROWE

Nowoczesne systemy kanalizacyjne powinny cechować się możliwie jak największym
potencjałem kubaturowym, który umożliwia retencjonowanie i efektywne sterowanie
przepływami ścieków w sieciach kanalizacyjnych. Takie podejście wymaga zastosowania
sprawnych zbiorników retencyjnych, o ograniczonej powierzchni zabudowy.

Rys. 13.15. Schemat dwukomorowego przelewowego zbiornika retencyjnego:
KD - kanał dopływowy; KP - komora przepływowa; KRG - komora retencji grawitacyjnej;
OK - otwór klapowy; KO - kanał odpływowy (rura dławiąca)
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Rys. 13.16. Schemat wielokomorowego przelewowego zbiornika retencyjnego
- piętrowy układ komór retencji grawitacyjnej: KRG-G - górna i KRG-D - dolna

Rys. 13.17. Schemat wielokomorowego przelewowego zbiornika retencyjnego
- szeregowy układ komór retencji grawitacyjnej: KRG-1, -2, -3

Rys. 13.18. Schemat wielokomorowego przelewowego zbiornika retencyjnego
- równoległy układ komór retencji grawitacyjnej: KRG-1 i KRG-2

Przy rozbudowie bądź modernizacji kanalizacji, stosowanie zbiorników grawitacyjnych
wymagających głębokiego posadowienia, a w konsekwencji głębokiego ułożenia kanału
odpływowego, może okazać się utrudnione, np. ze względu na brak możliwości
grawitacyjnego odpływu do istniejącego kolektora.
Problem ten może być rozwiązany przez zastosowanie grawitacyjno-podciśnieniowych
zbiorników retencyjnych, bądź zbiorników grawitacyjno-pompowych, czy też
proponowanych ostatnio zbiorników grawitacyjno-infiltracyjnych. Te dwa ostatnie
rozwiązania wydają się mieć większą szansę praktycznego zastosowania.
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Rys. 13.19. Schemat zbiornika z komorą retencji podciśnieniowej (KRP)
- oddalonej od komory przepływowej (KP)

Rys. 13.20. Schemat trójkomorowego zbiornika grawitacyjno-podciśnieniowego:
KP - komora przepływowa, KRG - komora retencji grawitacyjnej, KRP - komora retencji
podciśnieniowej, RU - regulator uniwersalny

13.3.2. ZBIORNIKI GRAWITACYJNO-POMPOWE

Coraz częściej stosowane są w Polsce sieciowe zbiorniki retencyjne współdziałające z
układami transportu pompowego ścieków.
Schemat ideowy przykładowego zbiornika grawitacyjno-pompowego, przedstawiono na
rys. 13.21.

Rys. 13.21. Schemat hydrauliczny zbiornika grawitacyjno-pompowego typu GPWT
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Komora akumulacyjno-wyrównawcza (KAW) zlokalizowana jest nad komorą tłoczną
(KT) - pompową, w taki sposób, że możliwy jest sterowany – w komorze sterującej (KS) grawitacyjny odpływ ścieków z KAW do oczyszczalni. Zbiornik umożliwia więc
magazynowanie nadmiaru ścieków ogólnospławnych i jednocześnie spełnia zadanie
końcowej przepompowni ścieków przed oczyszczalnią.
Układ hydrauliczny zbiornika pozwala na stosowanie otwartych komór akumulacyjnych,
o dużych wysokościach magazynowania ścieków, co zdecydowanie wpływa na zmniejszenie
wymaganej powierzchni zabudowy.

13.3.3. ZBIORNIKI GRAWITACYJNO-INFILTRACYJNE

Wraz ze wzrostem strumienia ścieków deszczowych, wynikającym z postępującej
urbanizacji (np. z przyłączania do istniejących sieci nowych zlewni), kładzie się coraz
większy nacisk na systemy, które umożliwią zachowanie częściowo zamkniętego obiegu
wody w obrębie danej zlewni - przy wykorzystaniu naturalnych procesów infiltracji wód
opadowych do gruntu.
Dla przykładu na rysunkach 13.22 i 13.23 przedstawiono schematy urządzeń do retencji
wód opadowych, które dzięki zastosowaniu następujących po sobie trzech komór:
przepływowej (KP), oczyszczającej (KO) oraz infiltracyjnej (KI), umożliwiają wykorzystanie
szeregu procesów, w tym sedymentacji, flotacji i infiltracji do gruntu.

Rys. 13.22. Schemat zbiornika infiltracyjno-retencyjnego z komorą osadową i zamkniętą komorą
infiltracyjną: KP - komora przepływowa; KO - komora osadowa; KI - komora infiltracyjna
(Qdop - strumień dopływu; Qodp - strumień odpływu; Qinf - strumień infiltracji do gruntu)

Zbiornik tego typu może stanowić budowlę podziemną, wówczas teren nad całym
zbiornikiem może być dodatkowo wykorzystany (rys. 13.22).
Komora infiltracyjna (KI) zbiornika może być też zaprojektowana jako otwarta, co
umożliwia wykorzystanie dodatkowego efektu oczyszczenia ścieków opadowych na drodze
przemian biologicznych w tzw. ożywionej warstwie gruntu (rys. 13.23).
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Rys. 13.23. Schemat zbiornika infiltracyjno-retencyjnego z komorą osadową
i otwartą komorą infiltracyjną

Otwarta komora infiltracyjna z pojemnością retencyjną znacznie ułatwia dostęp do
powierzchni filtracyjnej (dna i skarp), przez co upraszcza wszelkie zabiegi eksploatacyjne
(oczyszczające).
Wydaje się, że otwarte obiekty, wykorzystujące naturalne procesy wsiąkania wody do
gruntu w fazie opróżniania zbiornika, powinny stanowić kierunek rozwoju dla przyszłych
rozwiązań.

Wymiarowanie obiektów tego typu polega na obliczeniu objętości zbiornika w oparciu o
zakładany hydrogram dopływu ścieków, odpływu w kierunku oczyszczalni oraz funkcję
procesu infiltracji do gruntu (rys. 13.24).

Rys. 13.24. Hydrogram dopływu, odpływu i infiltracji dla zbiornika infiltracyjno-retencyjnego z
komorą osadową (VKO - objętość komory osadowej, VKI - objętość komory infiltracyjnej)

Ogólne równanie bilansu przepływu dla tego typu zbiorników retencyjnych ścieków
deszczowych zapisać można następująco:
dV  Qdop (t )dt  Qodp (t )dt  Qinf (t )dt

(13.18)

gdzie:
Qdop(t) - strumień dopływu ścieków do zbiornika - zmienny w czasie t,
Qodp (t) - strumień odpływu ścieków do kanalizacji (oczyszczalni) - zmienny w czasie t,
Qinf (t) - strumień ścieków infiltrujących do gruntu - zmienny w czasie t.
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Współczynnik redukcji strumieni przyjmuje tutaj postać:



Qodp  Qinf

(13.19)

Qdop

Strumień odpływu ścieków ze zbiornika zależy od parametrów kanału odpływowego,
działającego w warunkach ciśnieniowego (dławionego) odpływu, w funkcji zmian w czasie
wypełnienia KP:

Qodp (t )    2 g  Fodp  h 0,5 (t )

(13.20)

gdzie:
μ - współczynnik przepływu (dławienia),
Fodp - powierzchnia przekroju poprzecznego kanału odpływowego,
h(t) - zmienne w czasie napełnienie komory przepływowej.
Po wypełnieniu komory osadowej (KO) następuje napełnianie komory infiltracyjnoretencyjnej (KI). Intensywność procesu infiltracji zależy od rodzaju gruntu, a także od
wysokości położenia zwierciadła ścieków nad dnem komory.
Działanie komory infiltracyjnej może zostać zakłócone z powodu odkładania się
zanieczyszczeń w przydennej warstwie gruntu i na powierzchni dna KI. Kolmatacja jest
zjawiskiem niekorzystnym – wymusza okresowe czyszczenie (dekolmatację) dna i skarp
zbiornika. W przypadku, gdy dostęp do powierzchni infiltracyjnej jest ograniczony
(podziemna KI), utrudnia to zabiegi eksploatacyjne.

Strumień objętości ścieków infiltrujących do gruntu Qinf oblicza się z wzoru:

Qinf    F

(13.21)

gdzie:
υ - prędkość infiltracji,
F - powierzchnia rozsączania.
Prędkość infiltracji określana jest na podstawie znajomości współczynnika filtracji gruntu
kf oraz spadku hydraulicznego I, z wzoru Darcy:

 kf I

(13.22)

Do projektowania urządzeń rozsączających zaleca się przyjmowanie we wzorze Darcy
(13.22) połowę wartości współczynnika filtracji gruntu oraz I = 1,0. Wówczas objętość
komory infiltracyjnej Vinf obliczyć można w przybliżony sposób z wzoru:

Vinf  Qinf  t w 

kf
2

 FKI  t w

(13.23)

gdzie:
tw - czas wsiąkania ścieków w komorze infiltracyjnej,
FKI - powierzchnia komory infiltracyjnej.
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Wychodząc z podstawowego równania bilansu strumienia ścieków, przy uwzględnieniu
strumienia ścieków infiltrujących do gruntu, otrzymuje się równanie na czynną objętość
zbiornika V:

V  (Qdop  Qodp )  (t dm  t o )  (Qinf  t w )

(13.24)

gdzie:
tdm - czas trwania deszczu miarodajny do wymiarowania zbiorników wielokomorowych,
to - czas opróżniania zbiornika.
Przykłady przybliżonego wymiarowania zbiorników infiltracyjno-retencyjnych ścieków
deszczowych znaleźć można m.in. w pracach [54, 60, 207].
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14. PODSTAWY PROJEKTOWANIA I DOBORU REGULATORÓW
HYDRODYNAMICZNYCH
14.1. ZASADY PROJEKTOWANIA REGULATORÓW WIROWYCH
14.1.1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Znane dotychczas urządzenia do regulacji strumienia cieczy w obiektach
kanalizacyjnych, takich jak: przelewy burzowe, separatory czy zbiorniki retencyjne, ze
względu na sposób dławienia przepływu podzielić można na dwie grupy:


urządzenia o dławieniu liniowym, jak np. prostoosiowe odcinki rurociągów o
odpowiedniej średnicy i długości, zwane rurami dławiącymi,
 urządzenia o dławieniu miejscowym, jak np. kryzy, zwężki, zasuwy, zastawki, układy
szeregowo połączonych łuków lub kolan czy też regulatory hydrodynamiczne
(wirowe).
Wadą rury dławiącej jest najczęściej znaczna jej długość, osiągająca nierzadko
kilkadziesiąt metrów. Regulatory przepływu, takie jak kryzy, zwężki, zasuwy czy zastawki,
umożliwiają ograniczenie strumienia poprzez zmniejszenie czynnego przekroju regulatora, co
powodować może jego zatkanie, szczególnie w przypadku cieczy zanieczyszczonych.
Dodatkowo, ruchome części mechaniczne obniżają niezawodność działania tego typu
urządzeń. Wad tych pozbawione są regulatory wirowe.
Regulatory wirowe cechuje stosunkowo prosta budowa, a brak ruchomych części i tzw.
wolny przelot kuli, gwarantuje wysoką niezawodność ich działania.
Szersze zastosowanie takich urządzeń - zwłaszcza w dziedzinie inżynierii ochrony
środowiska, utrudnia wysoki jednostkowy koszt zakupu, a także niedostępność jawnych
charakterystyk przepływu - gdyż chronią je zagraniczne patenty.
Obecnie w Europie, dostępne są na rynku różne konstrukcje wirowych regulatorów
przepływu cieczy, produkowanych przez trzy firmy: Mosbaek A/S, Hydro Int., oraz UFT.
Wszystkie produkowane urządzenia opierają się na tej samej zasadzie działania, różniąc się
jedynie szczegółami konstrukcyjnymi.

Istotnym problemem jest tutaj wiarygodność ich charakterystyk hydraulicznych,
przedstawianych graficznie w katalogach technicznych producentów tych urządzeń. Brakuje
w nich podstawowych informacji dotyczących uwarunkowań w jakich charakterystyki te
obowiązują - jaki jest związek ilościowy i jakościowy parametrów geometrycznych z
eksploatacyjnymi. Samo urządzenie traktowane jest jako tzw. czarna skrzynka (black box),
charakteryzowane jedynie przez nieweryfikowalny (indywidualny) wykres sprawności.
W PWr. podjęto badania modelowe przedmiotowych regulatorów.

70

KANALIZACJA II

Ogółem zbadano na modelach fizycznych (w skali półtechnicznej) 168 wariantów
konstrukcji regulatorów wirowych, w tym w różnych sposobach zabudowy i eksploatacji. Na
tej podstawie sformułowano zasady stosowania oraz wymiarowania racjonalnych
(optymalnych) konstrukcji regulatorów hydrodynamicznych.
Ponadto zgłoszono do opatentowania siedem konstrukcji regulatorów wirowych, które
zapewniają dodatkowy efekt napowietrzania strumienia cieczy wypływającej z komory
wirowej, dwoma lub więcej otworami.

Napowietrzenie strumienia cieczy ma istotne znaczenie technologiczne, gdyż pozwala
m.in. zapobiegać zagniwaniu ścieków w kanalizacji, czy też intensyfikować naturalny proces
samooczyszczania się wody/ścieków. Wdrożenie do produkcji i powszechniejsze stosowanie
regulatorów wirowych polskiej konstrukcji może przynieść wymierne korzyści finansowe
eksploatatorom systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Najprostsze regulatory wirowe składają się z krótkiego króćca dopływowego (1),
cylindrycznej bądź stożkowej komory wirowej (2) oraz centralnego otworu wylotowego (3).

a)

b)

2
4

2

4

3

3
1

1

Rys. 14.1. Regulatory wirowe: a) cylindryczny (RWC); b) stożkowy (RWS)

W regulatorze o kształcie cylindra (RWC - rys. 14.1a), ciecz dopływa do urządzenia
przez króciec dopływowy (1), styczny do tworzącej cylindra (2), dzięki czemu nadawany jest
jej ruch wirowy, który utrzymuje się na całej szerokości komory, aż do otworu wylotowego
(3) - w dnie cylindra. Dzięki sile odśrodkowej, w komorze wirowej ciśnienie maleje w
kierunku jej osi, aby na powierzchni rdzenia powietrznego (4) osiągnąć ciśnienie otoczenia.
W regulatorach stożkowych (RWS – wg rys. 14.1b), króciec dopływowy (1)
umieszczony jest najczęściej skośnie od dołu w podstawie stożka (2), a oś stożka odchylona
jest od poziomu o pewien kąt, tak że jedna z jego tworzących jest pozioma, tak aby
następowało samo odwadnianie się urządzenia. Wylot z RWS (3) zlokalizowany jest na końcu
stożka ściętego, a rdzeń powietrzny (4) występuje tutaj w osi (na całej wysokości) stożka.
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Strumień objętości przepływu wody/ścieków w regulatorach wirowych oblicza się z
wzoru:

Q  A 2 gH ,

(14.1)

stąd

H 

Q2
Q2


 2 2 gA 2
2 gA 2
1

(14.2)

gdzie:
Q - strumień objętości przepływu cieczy przez regulator, w hydromechanice oznaczany
jako qv ≡ Q, m3/s,
μ - współczynnik przepływu regulatora: μ = 1/ζ 1/2,
A - powierzchnia przekroju poprzecznego krócca dopływowego (o średnicy din), m2,
ΔH - wysokość strat energii w regulatorze (rys. 14.2), m,
 - współczynnik oporów (miejscowych) regulatora:  = 1/μ2.

linia energii
linia
ciśnienia

regulator
cylindryczny

zbiornik

H
króciec
wlotowy
d in
d out

Rys. 14.2. Schemat hydrauliczny działania cylindrycznego regulatora wirowego (RWC)

Charakterystyka hydrauliczna ΔH = f(qv) dla RWC jest monotonicznie rosnąca w całym
zakresie zmienności ΔH i qv.
Charakterystyka hydrauliczna ΔH = f(qv) dla RWS cechuje się natomiast histerezą,
występującą w początkowym zakresie ich działania, gdzie charakterystyka dla rosnącego
ciśnienia na dopływie nie pokrywa się z charakterystyką dla malejącego ciśnienia (rys. 14.3).
Punktami 1 ÷ 5 oznaczono kolejne, charakterystyczne stany występujące podczas
działania urządzenia.
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a)

H

b)
krzywa II

H
krzywa II
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Rys. 14.3. Przykładowy przebieg charakterystyki hydraulicznej RWS:
a) dla wzrastającego ciśnienia na dopływie; b) dla malejącego ciśnienia na dopływie

Początkowo, gdy napór (ΔH) cieczy jest mały ciecz przepływa swobodnie - krzywa I na
odcinku 0-1 (wg rys. 14.3a). W miarę wzrostu ciśnienia, przepływ ulega zamianie na
ciśnieniowy (punkt 2), następuje wyparcie powietrza z górnej części stożka komory wirowej
(punkt 3) i powstanie ruchu wirowego - krzywa II (rys. 14.3a).
Z kolei opadający poziom (ΔH) cieczy (rys. 14.3b) powoduje, że przepływ przez
urządzenie zaczyna maleć, a charakterystyka hydrauliczna regulatora stożkowego pokrywa
się z charakterystyką dla przepływu wzrastającego - do punktu 3 na krzywej II, aż do
momentu „zapowietrzenia” się urządzenia - punkt 4. Wówczas ruch wirowy nagle zanika
powodując powstanie tzw. fali płuczącej - punkt 5 na krzywej I.

Pomijając obszar histerezy, na charakterystykę hydrauliczną regulatorów stożkowych
(RWS) składają się więc dwie krzywe:
 krzywa I (łagodna) - małego oporu hydraulicznego, wówczas mamy do czynienia z
przepływem swobodnym (niewirowym) przez urządzenie, oraz
 krzywa II (stroma) - dużego oporu hydraulicznego urządzenia, podczas przepływu
wirowego.

a)

b)

Rys. 14.4. Schemat działania regulatora wirowego stożkowego (RWS):
a) przepływ swobodny (niewirowy); b) przepływ wirowy
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Regulatory wirowe ze względu na sposób zabudowy w obiekcie (zasilania) można
podzielić na dwa rodzaje:



montowane na sucho - typu A (rys. 14.5a),
montowane na mokro - typu B (rys. 14.5b).

a)

b)

komora zasilająca

komora zasilająca
króciec
dopływowy

Rys. 14.5. Schematy przykładowych instalacji regulatorów RWC i RWS - ze swobodnym odpływem:
a) montowanych na sucho (typu A); b) montowanych na mokro (typu B)

W obu przypadkach, wypływ cieczy z regulatora może być:



niezatopiony (swobodny),
zatopiony.

W systemach kanalizacyjnych, urządzenia typu A mogą być montowane bezpośrednio na
rurociągu ciśnieniowym, w którym ma być kontrolowany przepływ, bądź też na króćcu
odpływowym z komory zasilającej, tj. np. z komory uspokajającej - przelewu bocznego czy
też z komory przepływowej - w zbiorniku retencyjnym nowej generacji (rys. 14.6).
Urządzenia typu B są zatapiane bezpośrednio w komorze zasilającej (w zbiorniku czy
studzience), z której ma być regulowany odpływ ścieków.

Rys. 14.6. Przykłady instalacji regulatorów wirowych: cylindrycznego i stożkowego w separatorze
ścieków deszczowych (zamontowanych na sucho, ze swobodnym odpływem)
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14.1.2. BADANIA SPRAWNOŚCI HYDRAULICZNEJ REGULATORÓW WIROWYCH

Dotychczasowy brak jawnych charakterystyk hydraulicznych (np. wzorów
empirycznych), określających związek ilościowy i jakościowy parametrów geometrycznych
oraz eksploatacyjnych z dławiącym działaniem urządzenia, mierzonym takimi parametrami
jak współczynnik oporów miejscowych (ζ), czy też współczynnik przepływu (μ),
uniemożliwia ocenę przydatności takich urządzeń jako regulatorów strumieni ścieków i
ogranicza ich zastosowanie w praktyce.
W pracy doktorskiej Wojtowicza [237] podjęto badania modelowe cylindrycznych i
stożkowych regulatorów wirowych w skali półtechnicznej.

Dla RWC - badano modele regulatorów o wysokościach komory wirowej hc  [62; 312]
mm, przy średnicach króćca wlotowego din  {30; 50; 80} mm. Przy danej średnicy króćca
din zmieniano średnicę otworu wylotowego dout  {30; 50; 80} mm. Średnica wewnętrzna
komory wirowej wynosiła D = 290 mm a grubość krawędzi otworu odpływowego s = 10 mm.

Rys. 14.7. Badane parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne RWC (opis w tekście)

Średnicę rdzenia powietrznego (da) oraz kąt rozpylenia cieczy (γ) mierzono metodą
fotograficzną (rys. 14.8) z wykorzystaniem aparatu cyfrowego oraz programu Autocad 2004.

55°

111° 56°

Rys. 14.8. Fotografi (negatyw) działania regulatora cylindrycznego
do interpretacji średnicy rdzenia powietrznego da i kąta rozpylenia cieczy γ
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W odniesieniu do modelowania działania RWS, badano modele hydrauliczne urządzeń o
wysokościach komory wirowej hc  {140; 280; 420} mm, przy średnicach króćca wlotowego
din  {30; 50; 80} mm oraz kątach wejścia króćca dopływowego θ  {30, 45 i 60}o oraz
średnicach otworu wylotowego dout  {30; 50; 80} mm (rys. 14.9).

Rys. 14.9. Badane parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne RWS (widok z góry i z boku)

Analiza wymiarowa zjawiska
Strata ciśnienia Δp w urządzeniu wirowym zależy od następujących zmiennych
wymiarowych: gęstości cieczy (ρ), dynamicznego współczynnika lepkości wody (μw),
przyśpieszenia ziemskiego (g), strumienia objętości (qv), promienia komory wirowej (R =
D/2), promienia zawirowania cieczy na wlocie (Ro = R – rin), promienia króćca wlotowego
(rin) i promienia otworu wylotowego (rout), wysokości komory wirowej (hc), grubości
krawędzi otworu wylotowego (s) oraz chropowatości ścianek regulatora (k). W wyniku
zastosowania analizy wymiarowej otrzymano wzór na straty ciśnienia:

p  

qV2 
,
2 Ain2

(14.3)

w którym ζ jest współczynnikiem oporu, będącym funkcją następujących bezwymiarowych
liczb podobieństwa oraz parametrów:



    Re, Fr ,

R Ro rout hc s k 
,
, , , 
rin rin rin rin rin rin 


gdzie:
Re - liczba Reynoldsa: Re  2 qV / w rin ;

(14.4)

Fr - liczba Froude’a: Fr  qV2 / 2 g 2 rin5 .
Po obustronnym podzieleniu wyrażenia (14.3) przez g otrzymamy

qV 

1



Ain 2 g H

(14.5)
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a wobec 1/   

qV   Ain 2 g H

(14.6)

Zapis (14.6) określa się w literaturze jako wzór Torriciellego, w którym μ jest
współczynnikiem przepływu. Jego wartość zależy od momentu pędu: im jest on większy tym
mniejsza jest wartość współczynnika μ a większy jest opór hydrauliczny ζ urządzenia.

Uwzględniając fakt, że pęd na promieniu zawirowania Ro - na wejściu do komory wirowej
RWC, wywołuje ruch wirowy, w którym dominująca prędkość obwodowa zależy od pola
powierzchni króćca wlotowego (rin2), a z kolei siła odśrodkowa jest odwrotnie proporcjonalna
do trzeciej potęgi promienia otworu wylotowego (rout3) wyprowadzono następującą
kombinację iloczynów potęgowych wymiarów liniowych:

R
K o
rout

2

 rin 
Ro rin2

  3
rout
 rout 

(14.7)

- jako stałą geometryczną (K) regulatorów cylindrycznych. Wówczas funkcja współczynnika
 (analogicznie do ) dla RWC przyjmuje ostatecznie postać funkcyjną:



    Re, Fr , K ,


R Ro rout hc s k 
,
, , , 
rin rin rin rin rin rin 

(14.8)

W odniesieniu do regulatorów stożkowych, stałą K zdefiniowano następująco:

K

Ro cos  rin2 2 Ro cos  din2
,

3
3
rout
dout

(14.9)

- dodatkowo wprowadzono funkcję cosθ. Wówczas funkcja współczynnika μ (analogicznie do
ζ) przyjmuje dla RWS ostatecznie postać:



    Re, Fr , K ,



R Ro rout hc s k
, ,
, , , , cos  
din din din din din din


(14.10)

Istotność wpływu poszczególnych bezwymiarowych parametrów i liczb podobieństwa na
wartość współczynnika przepływu μ, bądź analogicznie współczynnika oporu ζ, została
zbadana doświadczalnie.
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Wpływ liczb Reynoldsa i Froude’a na współczynnik μ
W przedmiotowych regulatorach wyróżnić można dwa rodzaje przepływów: swobodne
(czyli bezwirowe) oraz wirowe. Wraz ze wzrostem wartości liczb Reynoldsa i Froude’a
wartość współczynnika przepływu μ rośnie, osiągając maksymalną wartość w momencie
przejścia ruchu swobodnego w wirowy.
W odniesieniu do RWC, zależność współczynnika μ od liczb Re i Fr zilustrowano na
rysunku 14.10, z którego wynika, że dla wartości Re > 30 000 oraz dla Fr > 1 współczynnik
ten przyjmuje już praktycznie stałą wartość.

Rys. 14.10. Zależność współczynnika μ od liczb Re i Fr - dla regulatorów cylindrycznych - RWC

Dla RWS, zależność współczynnika μ od liczb Re i Fr zilustrowano na rysunku 14.11. Z
wykresów wynika, że w ruchu wirowym dla Re > 50 000 oraz Fr > 2 wartość współczynnika
μ praktycznie nie zależy już od wartości liczb Re i Fr.

Rys. 14.11. Zależność współczynnika μ od liczb Re i Fr dla regulatora stożkowego - RWS
(din = dout = 50 mm, hc = 280 mm i θ = 30o)

W szczególności, z analizy zależności współczynnika μ od liczb Reynoldsa i Froude’a
wynika (rys. 14.11), że w dolnym zakresie ruchu wirowego - w obszarze histerezy (Re2÷Re1)
czy (Fr2÷Fr1), jego wartość w niewielkim stopniu zależy od liczb Re i Fr.
Dla Re > Re1, czy też Fr > Fr1 współczynnik μ jest praktycznie stały.
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Wpływ parametrów konstrukcyjnych na współczynnik μ – dla RWC

Rys. 14.12. Zależność współczynnika μ od stosunku średnic dout/din
dla RWC (D/din = 5,8 i hc/din = 1,64)

Z wykresu (na rys. 14.12) wynika, że wraz ze wzrostem stosunku średnic dout/din wartość
współczynnika przepływu wzrasta, a tym samym zmniejsza się opór hydrauliczny urządzenia.

Rys. 14.13. Zależność współczynnika μ od stosunku hc/din
dla RWC (dout/din = 1 i D/din = 9,7)

Z wykresu (rys. 14.13) wynika, że wraz ze wzrostem względnej wysokości komory
wirowej (hc/din) nieznacznie rośnie wartość współczynnika μ. Oznacza to, że dla rosnącej
wysokości komory wirowej (hc) opór hydrauliczny ζ urządzenia maleje.
Ze względu ma efekt dławienia, racjonalne jest więc stosowanie regulatorów o możliwie
małych wysokościach komór wirowych RWC.
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Rys. 14.14. Zależność współczynnika μ od stosunku Ro/din
dla RWC (dout/din = 1)

Na rysunku 14.14 przedstawiono zależność współczynnika przepływu μ od względnego
promienia zawirowania Ro/din dla RWC. Z wykresu wynika, że dla małych wartości Ro/din
współczynnik przepływu osiąga ekstremalnie duże wartości.
Ponieważ przyrost pędu równoważony jest wówczas siłami tarcia, nieracjonalne jest zatem
projektowanie takich regulatorów dla stosunku Ro/din > 1,5.

Rys. 14.15. Zależność współczynnika μ od stałej K dla RWC

Stała regulatora K grupuje w sobie takie parametry geometryczne regulatorów wirowych
jak din, dout i Ro.
Z przebiegu (rys. 14.15.) tej zależności wynika, że wraz ze wzrostem wartości K maleje
wartość μ czyli rośnie opór hydrauliczny ζ stawiany przez regulator.
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Wpływ parametrów konstrukcyjnych na współczynnik μ – dla RWS
W przypadku regulatorów stożkowych stwierdzono, że
 ze względu ma efekt dławienia, racjonalne jest projektowanie RWS o możliwie jak
najmniejszych wysokościach stożkowych komór wirowych,
 nieracjonalne jest projektowanie RWS dla stosunku Ro/din > 2,5 (rys. 14.16).

Rys. 14.16. Zależność współczynnika μ od stosunku Ro/din
przy zmianach hc dla RWS (dout/din = 1 i θ = 30o)

Na rysunku 14.17 przedstawiono zależność współczynnika μ od kąta θ wejścia króćca
dopływowego dla RWS.

Rys. 14.17. Zależność współczynnika μ od kąta θ
dla RWS przy zmianach hc/din (dout/din = 1; D/din = 5,8)

W zakresie kąta θ od 30o do 45o wartość współczynnika przepływu nieznacznie rośnie,
dopiero wzrost wartości θ powyżej 45o powoduje już istotny wzrost wartości współczynnika
μ, czyli znaczne zmniejszenie wartości oporu ζ urządzenia.
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14.1.3. UOGÓLNIENIE WYNIKÓW BADAŃ REGULATORÓW WIROWYCH

Wzory empiryczne na μ - dla RWC
Dla badanych regulatorów cylindrycznych przyjęto złożony model potęgowy do opisu
zależności współczynnika przepływu od liczb podobieństwa - bezwymiarowych parametrów
konstrukcyjnych. Ustalone zależności, uzyskano za pomocą regresji wielokrotnej, metodą
najmniejszych kwadratów, przy kryterium - minimum SKO.
Tab. 14.1. Wyniki obliczeń regresji jedno- i wielokrotnej współczynnika μ dla RWC
Postać wzoru empirycznego

Lp.

SKO

1

  0.314K

0.359

2

  0.249K

0.340

3

  0.197  d out d in 

4

  0.066 d out d in  0.0089 hc d in  0.362 K

0.135

 0.211

0,00167

5

  0.016 d out d in  0.0087 hc d in  0.338 K

0.247

 0.0037 D d in  0.121

0,00157

6

  0.016 d out d in  0.0087 hc d in  0.338K

0.247

 0.0079 Ro d in  0.117

0,00157

0,0178

h

c

d in 
0.424

0.171

h

c

0,00491
d in 

0.146

K

0.175

0,00270

Wpływ parametrów eksploatacyjnych da i γ RWC na wartość współczynnika przepływu
- odniesionego do średnicy otworu wylotowego: μout = μ(din/dout)2 przedstawiono na
wykresach podanych na rysunku 14.18.

Rys. 14.18. Zależność współczynnika μout = μ(din/dout)2 od da/daut i tan(γ/2) dla RWC

Z przedstawionych wykresów wynika, że wraz ze wzrostem wartości stosunku da/dout a
także funkcji tan(γ/2), wartość współczynnika μout maleje.
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W wyniku przeprowadzonej analizy regresji wielokrotnej ustalono następujące wzory
empiryczne na da/dout oraz tan(γ/2) w funkcji bezwymiarowych - parametrów konstrukcyjnych
badanych RWC:
da

 1.80  K

0.084

 0.050

d out

d out

 0.0061

d in

hc

D

 0.0122

d in

(14.10)

d in

oraz
tan  / 2  2.38 K

0.561

 dout 


 din 

2.16

 hc 
 
 din 

0.080

D
 
 din 

0.896

(14.11)

Powyższe wzory wykorzystano następnie do uszczegółowienia opisu μ, uwzględniającego
zarówno parametry konstrukcyjne, jak i eksploatacyjne. Statystycznie najlepszą zgodność
danych zmierzonych z aproksymowanymi uzyskano dla wzoru postaci:
K

0.189

d 
  out 
 din 

0.064

h 
 c 
 d in 

0.019

d 
 a 
 d out 

0.040

- 0.551 tan



 2.97

(14.12)

2

Wszystkie współczynniki regresji są statystycznie istotne na 95% poziomie ufności [237],
przy zachowaniu kryterium podobieństwa Froude’a: Fr  (1; 65].

Wzory empiryczne na μ - dla RWS
Dla badanych regulatorów stożkowych, w wyniku regresji wielokrotnej, ustalono
zależność na μ od parametrów konstrukcyjnych, postaci:
  0.660  0.067

d out
din

 0.0068

hc
din

 0.0055

D
din

 0.553K 0.239  0.841  cos  

0.015

(14.13)

Wpływ parametru eksploatacyjnego - kąta rozpylenia γ - na wartość współczynnika
przepływu odniesionego do średnicy otworu wylotowego: μout = μ(din/dout)2 przedstawiono na
rysunku 14.19.

Rys. 14.19. Zależność współczynnika μout = μ(din/dout)2 od tan(γ/2) dla RWS
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W wyniku przeprowadzonych analiz regresji wielokrotnej ustalono następujący wzór
empiryczny na tan(γ/2) dla badanych RWS - w funkcji ich parametrów geometrycznych:

1.36  d out 
tan  2.80 K 1.61  cos  


2
 din 

5.20

 hc 
 
 din 

0.077

D
 
 din 

1.82

(14.14)

Powyższy wzór wykorzystano następnie do uszczegółowienia opisu μ dla RWS,
uwzględniającego zarówno parametry konstrukcyjne, jak i parametr eksploatacyjny.
Statystycznie najlepszą zgodność danych zmierzonych z aproksymowanymi uzyskano dla
wzoru postaci:
  0.027

d out
din

 0.0056

hc
din

 0.0018

D
din

 0.490 K

0.190

 
 0.005  tan 
2


4.90

 0.214

(14.15)

Na rysunku 14.20 przedstawiono porównanie obliczonych wartości μ z wzoru fizykalnego
(14.15) z wynikami pomiarów.

Rys. 14.20. Porównanie wartości μ obliczonych z wzoru (14.15) z wynikami pomiarów

Wyprowadzone zależności obowiązują dla bezwymiarowych liczb podobieństwa
wynikających z zakresu badań regulatorów stożkowych - przy zachowaniu kryterium
podobieństwa Froude’a: Fr  (2; 97].

Wnioski końcowe z badań porównawczych regulatorów wirowych RWC i RWS


Regulatory stożkowe - RWS cechują się mniejszym oporem hydraulicznym, tj.
większą przepustowością (- przy tym samym naporze cieczy), w porównaniu z
regulatorami cylindrycznymi - RWC.
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Warunki eksploatacyjne takie jak: sposob zabudowy regulatora (- na sucho czy na
mokro) oraz rodzaj wypływu cieczy z regulatora (- niezatopiony czy zatopiony) mają
mały wpływ na charakterystykę hydrauliczną regulatorów wirowych RWC i RWS.



W szczególności, sposób zabudowy na sucho, w porównaniu z zabudową na mokro,
zmniejsza nieznacznie przepustowość czyli zwiększa opór hydrauliczny regulatora,
natomiast zatopienie odpływu z regulatora, w porównaniu ze swobodnym odpływem,
powoduje niewielki (kilkuprocentowy) wzrost przepustowości, czyli spadek oporów
hydraulicznych badanych regulatorów.

14.2. ZASADY WYMIAROWANIA REGULATORÓW WIROWYCH
14.2.1. PROCEDURA DO DOBORU REGULATORA CYLINDRYCZNEGO

Procedura obliczeniowa - dla RWC
1o Średnica krócca dopływowego. Dla zakładanego strumienia objętości dławionego
odpływu ścieków (Qo = qv), z kryterium Froude’a - zachowania w regulatorze warunków w
pełni rozwiniętego ruchu wirowego (przy którym występuje stała wartość współczynnika
przepływu μ), tj. z warunku Fr > 1 zapisanego jako:
16qv2/(g 2 din5) > 1,

(14.16)

obliczyć należy średnicę krócca dopływowego din, z wzoru:
d in  5 16qV2 ( g 2 )

(14.17)

i przyjąć mniejszą (typową) średnicę, przy czym din min = 0,20 m – ogólnie w kanalizacji.

Pomocne mogą być tutaj wskazówki, odnośnie zakresów strumieni dla przykładowych
średnic din RWC - obliczone z przekształconego wzoru (14.17), postaci:
qV 

g 2 d in5
16

(14.18)

Przykładowo: dla średnicy krócca dopływowego np. din = 0,10 m zakres strumienia objętości
może wynosić qv = 0,008÷0,021 m3/s; dla din = 0,15 m qv = 0,021÷0,044 m3/s; dla din = 0,20
m qv = 0,044÷0,077 m3/s, itd.
din, m
qV, m3/s

0,10
0,008

0,15
0,021

0,20
0,044

0,25
0,077

0,30
0,121

0,35
0,178

0,40
0,249

0,45
0,334

0,50
0,435

0,60
0,686
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2o Współczynnik przepływu. Dla przyjętych wartości strumienia qv i naporu ΔH oraz
ustalonej średnicy din króćca dopływowego do regulatora, należy obliczyć wymaganą wartość
współczynnika przepływu μ z wzoru:



4qV

d in2 2 gH

(14.19)

3o Dobierane parametry konstrukcyjne. Parametry konstrukcyjne regulatora RWC należy
dobrać, z zalecanego zakresu racjonalnych ich wartości.
Mianowicie, efektywna pod względem dławienia, konstrukcja regulatora cylindrycznego
powinna zawierać następujące wartości stosunków: hc/din  [1; 1,5] oraz D/din  [3; 4], przy
spełnieniu warunku wolnego przelotu kuli (dout ≥ din) odnośnie stosunku średnic regulatora:
dout/din  [1; 1,5] - istotnego zwłaszcza dla ścieków.
Dla przyjętych wartości din, hc/din i D/din, należy obliczyć wysokość (hc) i średnicę cylindra
(D), a następnie promień zawirowania cieczy Ro na wlocie do regulatora, z wzoru:
Ro = D/2 – din/2

(14.20)

4o Obliczane parametry konstrukcyjne. Dobór średnicy otworu odpływowego dout
regulatora prowadzić należy iteracyjnie.
Mianowicie, w pierwszej iteracji należy założyć średnicę tego otworu równą średnicy
krócca dopływowego (dout = din) i obliczyć wartość stałej K regulatora cylindrycznego:
K (i )

Ro rin2 2 Ro d in2
,
 3 
3
rout
d out

(14.21)

a następnie obliczyć przybliżoną wartość współczynnika przepływu μ(1) - w 1. iteracji.
Najczęściej nie jest spełniony wówczas warunek dokładności (δ wg wzoru (14.22))
obliczonej wartości μ(1) względem wymaganej wartości μ regulatora, toteż w drugim (i w
kolejnych krokach), należy zmieniać dyskretnie średnicę otworu wylotowego dout, aż do
momentu uzyskania zgodności wymaganej wartości μ z obliczoną μ(i) - w i-tym kroku
iteracyjnym, z przyjętą dokładnością:
   (i )
(14.22)

100%  1%

Do obliczeń współczynnika przepływu RWC można wykorzystać przybliżone wzory podane w tabeli 14.1 (- wiersze 4, 5 lub 6), bądź też dokładniejsze zależności, a mianowicie,
w kolejności: wzór (14.10) - na da/dout, wzór (14.11) - na tan(γ/2) oraz wzór (14.12) - na
współczynnik μ.
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5o Obliczona charakterystyka hydrauliczna. Po określeniu współczynnika μ(i) (z ostatniego
przybliżenia), przepustowość qv zaprojektowanego regulatora RWC wyniesie:
qV   (i )

d in2
4

2 gH

(14.23)

14.2.2. PROCEDURA DO DOBORU REGULATORA STOŻKOWEGO

Procedura obliczeniowa – dla RWS
1o Średnica krócca dopływowego. Dla zakładanego strumienia objętości dławionego
odpływu ścieków (Qo = qv), z kryterium Froude’a - zachowania w regulatorze warunków w
pełni rozwiniętego ruchu wirowego (przy którym występuje stała wartość współczynnika
przepływu μ - poza strefą histerezy charakterystyki hydraulicznej RWS), tj. z warunku
Fr > 2, zapisanego jako:
16qv2/(g 2 din5) > 2,
(14.24)
obliczyć należy średnicę krócca dopływowego din, z wzoru:
d in  5 8qV2 ( g 2 )

(14.25)

i przyjąć mniejszą średnicę, przy czym din min = 0,20 m – ogólnie w kanalizacji.

Pomocna może być tutaj wskazówka, podająca zakresy strumieni dla przykładowych
średnic din, obliczone z przekształconego wzoru (14.25) postaci:
qV 

g 2 d in5
8

(14.26)

Przykładowo: dla średnicy krócca dopływowego np. din = 0,10 m zakres strumienia objętości
w RWS może wynosić: qv = 0,011÷0,030 m3/s; dla din = 0,15 m qv = 0,030÷0,062 m3/s; dla din
= 0,20 m qv = 0,062÷0,109 m3/s, itd.
din, m
qV, m3/s

0,10
0,011

0,15
0,030

0,20
0,062

0,25
0,109

0,30
0,171

0,35
0,252

0,40
0,352

0,45
0,473

0,50
0,615

0,60
0,970
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2o Współczynnik przepływu. Dla przyjętych wartości strumienia qv i naporu ΔH oraz
ustalonej średnicy din króćca dopływowego do regulatora, należy obliczyć wymaganą wartość
współczynnika przepływu μ z wzoru:
4q
(14.27)
 2 V
d in 2 gH

3o Dobierane parametry konstrukcyjne. Parametry konstrukcyjne regulatora RWS należy
dobrać, z zalecanego zakresu racjonalnych ich wartości.
Mianowicie, efektywna pod względem dławienia, konstrukcja regulatora stożkowego
powinna zawierać następujące wartości stosunków: hc/din  [2; 3] oraz D/din  [5; 6], przy
kącie wejścia króćca dopływowego do komory wirowej θ = 30o i spełnieniu warunku wolnego
przelotu kuli (dout ≥ din) odnośnie stosunku średnic regulatora: dout/din  [1; 2] - istotnego
zwłaszcza dla cieczy zanieczyszczonej - ścieków.
Dla przyjętych wartości din, hc/din i D/din, należy obliczyć wysokość (hc) i średnicę cylindra
(D), a następnie promień zawirowania cieczy Ro na wlocie do regulatora (analogicznie jak w
wypadku RWC), z wzoru:
Ro = D/2 – din/2
(14.28)

4o Obliczane parametry konstrukcyjne. Dobór średnicy otworu odpływowego dout
prowadzić należy iteracyjnie. W pierwszej iteracji należy założyć średnicę tego otworu równą
średnicy krócca dopływowego (dout = din) i obliczyć wartość stałej K regulatora stożkowego
(dla zalecanej wartości kąta θ = 30o) z wzoru:
K (i ) 

2 Ro cos  d in2
3
d out

,

(14.29)

a następnie obliczyć przybliżoną wartość współczynnika przepływu μ(1) - w 1. iteracji.
Najczęściej nie jest spełniony warunek dokładności (δ wg wzoru (14.30)) obliczonej
wartości μ(1) względem wymaganej wartości μ regulatora, toteż w drugim (i w kolejnych
krokach), należy zmieniać dyskretnie średnicę otworu wylotowego dout, aż do momentu
uzyskania zgodności wymaganej wartości μ z obliczoną μ(i) - w i-tym kroku iteracyjnym, z
przyjętą dokładnością (analogicznie jak w przypadku RWC) z wzoru:



   (i )
100%  1%


(14.30)

Do obliczeń współczynnika przepływu μ można wykorzystać przybliżony wzór (14.13),
bądź też dokładniejsze zależności - w kolejności: wzór (14.14) – na kąt rozpylenia cieczy
tan(γ/2) oraz wzór (14.15) - na współczynnik μ dla RWS.

88

KANALIZACJA II

5o Obliczona charakterystyka hydrauliczna. Po określeniu współczynnika μ(i) (- z
ostatniego przybliżenia), przepustowość zaprojektowanego regulatora RWS (analogicznie jak
w przypadku RWC) wyniesie:
d 2
(14.31)
qV   (i ) in 2 gH
4

14.3. NOWOCZESNE KONSTRUKCJE REGULATORÓW
HYDRODYNAMICZNYCH
Nowoczesne konstrukcje regulatorów wirowych przepływu cieczy opracowane w
Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. charakteryzują się większą liczbą komór i/lub
otworów wylotowych z komór wirowych, przez co uzyskuje się zwiększony efekt
napowietrzania strumienia wypływającej wody/ścieków, dla niezmienionego praktycznie
stopnia dławienia strumienia cieczy.
Na rysunkach 14.21÷14.24 przedstawiono dla przykładu 4 opatentowane regulatory
wirowe.

Rys. 14.21. Urządzenie do dławienia przepływu cieczy : 1- króciec dopływowy; 2 - komora wirowa; 3
- otwór odpływowy; 4 - otwór międzykomorowy; 5 - zastawka

Rys. 14.22. Urządzenie do regulacji przepływu cieczy: 1- króciec dopływowy; 2 - komora wirowa; 3 otwór odpływowy; 4 - kierownica strumienia
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Rys. 14.23. Urządzenie do ograniczania przepływu mediów:
1- króciec dopływowy; 2 - komora wirowa; 3 - otwór odpływowy

Rys. 14.24. Zawór wirowy do regulacji przepływu cieczy:
1- króciec dopływowy; 2 - komora wirowa; 3 - króciec odpływowy; 4 - głowica nastawna; 5 – rewizja.

Przykładowo, istota nowego rozwiązania konstrukcyjnego regulatora stożkowego (Patent
PL 208941 B1 z dnia 30.06.2011 r.), przedstawionego na rysunku 14.24, polega na
możliwości zmiany charakterystyki dławienia urządzenia, poprzez zmianę położenia krócca
odpływowego (3) w nastawnej głowicy (4), w zakresie kąta 180o względem położenia krócca
dopływowego (1).
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15. ZASADY DOBORU SEPARATORÓW SEDYMENTACYJNO FLOTACYJNYCH
15.1. ZANIECZYSZCZENIA W ŚCIEKACH OPADOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. [195] ścieki
opadowe w systemach kanalizacyjnych, tj. pochodzące ze spływów wód opadowych czy
roztopowych, z zanieczyszczonych uszczelnionych powierzchni (terenów przemysłowych,
składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg i
parkingów oraz obiektów magazynowania i dystrybucji paliw) wprowadzane do wód lub do
ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających
100 mg/dm3 zawiesin ogólnych oraz 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych.
Do głównych wskaźników zanieczyszczeń w spływach wód opadowych i roztopowych
zaliczane jest:
 stężenie zawiesiny ogólnej,
 stężenie substancji ropopochodnych,
 stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (SEEN),
 chemiczne i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT i BZT5),
 stężenie chlorków.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń pochodzacych ze spływów wód deszczowych i
roztopowych z ulic - w zależności od rodzaju nawierzchni - podano w tabeli 15.1.
Tab. 15.1. Wartość wskaźników zanieczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych [149]

Na podstawie tych danych (tab. 15.1) można stwierdzić, że stężenie zawiesiny ogólnej
wielokrotnie przekracza wartości dopuszczane, a frakcja mineralna stanowi ok. 60% udziału.
Wysokie stężenie zawiesiny ogólnej w wodach roztopowych (1500 mg/dm3) jest prawie 3krotnie wyższe w porównaniu ze spływami wód deszczowych z ulic o nawierzchni asfaltowej
(561 mg/dm3) - związane jest m.in. z posypywaniem piaskiem z solą dróg w okresie
zimowym.
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Porównanie stężeń zanieczyszczeń w spływach z dróg w Polsce, na tle zmierzonych w
Szwajcarii, Niemczech, Francji i w USA, podano w tabeli 15.2.
Tab. 15.2. Średnie stężenia zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg [165]
Kraj

Natężenie
ruchu
poj./ dobę

Zawiesiny
ogólne
[mg/dm3]

ChZT
[mg
O2/dm3]

Szwajcaria
Niemcy

32000
4100090000
b. d.

150
140-310

120
107-230

205

24000149000
12000

53-450
292

362

Francja
USA
Polska

BZT5 Węglowodory Ołów
[mg
aromatyczne [mg/d
O2/dm3]
[mg/dm3]
m3]
9
5-11

0,0045
0,0026-0,048

83

9,2

b. d.

34-240

4-46

b. d.

b. d.

0,0042

Azot
amonowy
[mg/dm3]

Fosfor
ogólny
[mg/dm3]

0,45
0,0260,41
0,966

1,2
0,011-2,2

0,35
0,25-0,9

1,45

b. d.

0,0452,9
0,18

0,15-1,9

0,5-1,69

0,98

0,24

15.2. ZASADY PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH
15.2.1. UKŁADY TECHNOLOGICZNE URZĄDZEŃ

W zawiesinie kumulowanych jest większość zanieczyszczeń wód opadowych, w tym
metali ciężkich. Z tego powodu zawiesina (podobnie jak i substancje ropopochodne) powinna
być oddzielana od ścieków deszczowych czy roztopowych w procesie sedymentacji i
utylizowana.
Substancje ropopochodne tworzą na powierzchni lustra wody warstwę „filmu”, która
uniemożliwia dostęp tlenu, powodując hamowanie procesu samooczyszczania wód.
Substancje ropopochodne ulegają biokumulacji w tkankach ryb i roślin, powodując
nieprzydatność tych produktów do spożycia [149]. Z tych m.in. powodów zachodzi
konieczność usuwania ich ze ścieków opadowych, wprowadzanych do odbiorników.
Największe stężenie zanieczyszczeń ropopochodnych w spływach wód opadowych
występuje zwykle podczas deszczy o natężeniu jednostkowym do ok. 15 dm3/s ha, które
stanowią zwykle ok. 90% rocznych wysokości opadów [68].

Rys. 15.1. Najprostszy separator sedymentacyjno-flotacyjny
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Ogólne zalecenia do projektowania, budowy i eksploatacji separatorów sedymentacyjnoflotacyjnych, stosowanych m.in. do podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych,
podane są w normie PN-EN 858 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich” (część 1 i 2) z 2005
r., ze zmianami z 2007 roku [183]. Norma ta wyróżnia dwie klasy separatorów, mianowicie:



separatory koalescencyjne (tzw. I klasy), dla których zawartość w odpływie oleju
pozostałościowego (ropopochodnych) nie może przekraczać 5,0 mg/dm³,
separatory grawitacyjne (tzw. II klasy), dla których zawartość w odpływie oleju
pozostałościowego nie powinna przekraczać 100 mg/dm³.

Pojęcie „instalacje oddzielaczy” definiowane jest jako układ składający się z: osadnika,
separatora i miejsca (studzienki) do poboru próbek do analiz (rys. 15.2).

Rys. 15.2. Modelowy układ zabudowy separatora koalescencyjnego (I klasy) z zamknięciem wodnym oraz z piaskownikiem i studzienką kontrolną [40]

Dopuszcza się przy tym instalację osadnika łącznie z separatorem - jako połączonego
układu, a miejsce do poboru próbek - w studzience przyłączeniowej instalacji do sieci
kanalizacyjnej.
Separator powinien być wyposażony w automatyczne urządzenie zamykające wypływ
cieczy z separatora, gdy objętość zgromadzonych w nim cieczy lekkich (tzw. pojemność
magazynowa) osiągnie określony maksymalny poziom. Zastosowane zabezpieczenie
uniemożliwia więc skażenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi lub ich
przedostanie się do kanalizacji. Pływak urządzenia zabezpieczającego jest zwykle tarowany
na gęstość 850 kg/m3.

Prefabrykowane separatory koalescencyjne i osadniki (piaskowniki) dobiera się na tzw.
wielkość nominalną NS, która odpowiada wartości maksymalnego strumienia - wyrażonego
w dm3/s - przepływu ścieków przez urządzenie.
Dla przykładu, oznaczenie NS 10 określa nominalną - maksymalną przepustowość
separatora 10 dm3/s. Dla separatorów prefabrykowanych przewidziano następujące wielkości
nominalne (NS) [183]:
NS = 1,5; 3; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 300; 400 i 500
Dla większych strumieni ścieków stosować należy rozwiązania indywidualne, w tym
wykorzystywać kilka mniejszych obiektów.
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Pojemność na wydzieloną ciecz lekką powinna być równa co najmniej 10-krotności
wielkości nominalnej NS (w dm3) - jeżeli konstrukcja separatora zawiera automatyczne
urządzenie zamykające, lub co najmniej 15-krotności wielkości nominalnej NS (w dm3),
jeżeli konstrukcja separatora nie ma automatycznie zamykającego się urządzenia.
W przypadku podczyszczania spływów opadowych, niecały strumień dopływających
ścieków musi być oczyszczany. Stosowane są często tzw. obejścia hydrauliczne (by-passy)
piaskownika czy separatora - na zewnątrz lub wewnątrz instalacji, w celu przepuszczenia
maksymalnego strumienia ścieków – bez podczyszczenia. Bowiem, strumień ścieków z
deszczu o natężeniu jednostkowym przekraczającym natężenie deszczu spłukującego
zanieczyszczenia (qs > 15 dm3/sha), może być uznawany za „nieszkodliwy” dla środowiska.
Rozwiązania technologiczne - podczyszczania ścieków deszczowych/roztopowych
zależą od wielu czynników, w tym od:
 lokalizacji,
 rodzaju odbiornika i wymagań ochrony środowiska,
 rodzaju i wielkości urządzeń oraz obiektów towarzyszących,
 sposobu zabudowy w sieci,
 wymagań eksploatacyjnych.
Stosowane układy technologiczne podczyszczania ścieków deszczowych/roztopowych
przedstawiono na rysunku 15.3.

Rys. 15.3. Układy technologiczne do podczyszczania ścieków opadowych
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Separatory mogą być montowane na sieciach kanalizacji deszczowej jako:
 samodzielne urządzenia (rys. 15.3 – schematy nr 1÷4),
 z wydzielonym piaskownikiem (schematy nr 5÷8),
 konstrukcje zespolone – piaskownika z separatorem cieczy lekkich (P+S).
Wielkość piaskownika należy dostosować do przepustowości układu technologicznego wielkości separatora.
Przy lokalizacji separatorów w ciągu kanałów deszczowych o dużych średnicach zaleca się
stosowanie zabezpieczenia w postaci kraty, umieszczonej np. w studzience piaskownika - na
wylocie kanału do separatora (wg rys. 15.4).

Rys. 15.4. Układ piaskownika z kratą ochronną we współpracy
z separatorem koalescencyjnym (lamelowym)

Zabiegi eksploatacyjne dla separatorów sedymentacyjno-flotacyjnych polegają na
okresowym usuwaniu zgromadzonych zanieczyszczeń (piasku i cieczy lekkich).
Norma PN-EN 858-2 przewiduje, że zabiegi te należy przeprowadzać co najmniej 2 razy
w roku.

Dobór separatorów
Separatory sedymentacyjno-flotacyjne, w tym z wewnętrznymi bądź zewnętrznymi bypassami, dobiera się na wartość maksymalnego strumienia (Qmax) dopływu ścieków
deszczowych ze zlewni zredukowanej – szczelnej (Fzr), wg relacji:
Qmax ≥ Qm(C) = q∙Fzr ,

(15.1)

przy uwzględnieniu wartości nominalnego strumienia (NS = QN, w dm3/s) podczyszczanych
ścieków, w wysokości co najmniej równej strumieniowi deszczu granicznego (Qdgr)
dopływającego z zanieczyszczonej szczelnej powierzchni zlewni (Fzr(z)), wg relacji:
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QN ≥ Qdgr = qs∙Fzr(z)

(15.2)

gdzie:
q - natężenie jednostkowe deszczu dla strumienia miarodajnego Qm(C) - o częstości
występowania raz na C lat, dm3/s ha,
qs - graniczne natężenie jednostkowe deszczu dla strumienia Qdgr - spłukującego
zanieczyszczenia ze zlewni miejskiej: qs ≥ 15 dm3/s ha (w przypadku obiektów
magazynowania i dystrybucji paliw qs ≥ 77 dm3/s ha).
Prefabrykowane separatory z wewnętrznymi by-passami dobiera się na wartość
strumienia:
 Qmax = 10QN bądź
 Qmax = 5QN,
przyjmując tym samym, że odpowiednio ok. 10% bądź ok. 20% tego strumienia ścieków
podlegać będzie ciągłemu podczyszczeniu z substancji ropopochodnych (NS = QN).
Pozostały strumień dopływowy, tj. odpowiednio ok. 90% bądź ok. 80% strumienia Qmax,
jest kierowany, najczęściej poprzez boczne lub czołowe krawędzie przelewowe, do obejścia
(by-passa) i trafia do kanału odpływowego praktycznie bez podczyszczenia.
Instalacje takie powinny spełniać wymagania RMŚ z 2006 roku [195] i zalecenia normy
PN-EN 858-1÷2 z 2005/2007 roku [183], co do jakości odpływu ścieków. Oznacza to
praktycznie, że urządzenia takie nie powinny być zbytnio przeciążane. Mianowicie,
dopuszcza się ich przeciążenie jedynie rzędu 15÷20% QN – przy Qmax.

15.2.2. DOBÓR PIASKOWNIKÓW

W procesie sedymentacji następuje oddzielenie zawiesin łatwo opadających od cieczy.
Na proces ten wpływ ma głównie rodzaj zawiesin: wymiar, kształt i gęstość cząstek. W
przypadku ścieków deszczowych ok. 60% zawiesin stanowią zawiesiny mineralne, łatwo
opadające.
W tabeli 15.3 przedstawiono przewidywane efekty usuwania zawiesin ze ścieków
opadowych, z których wynika, że im mniejsze jest obciążenie hydrauliczne osadnika, tym
mniejsze ziarna są zatrzymywane w osadniku - piaskowniku, co skutkuje wyższym stopniem
redukcji zawiesiny ogólnej.
Tab. 15.3. Orientacyjny stopień redukcji zawiesiny w ściekach
opadowych w osadniku - piaskowniku [57]
1
2
3

Minimalna średnica zatrzymanych
zawiesin ziarnistych, μm
Maksymalne obciążenie hydrauliczne,
m3/m2∙h
Stopień redukcji zawiesiny ogólnej, %

60

90

150

7

14

36

80

70

60
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Prędkość osiadania cząstek w wodzie zależy od ich ciężaru właściwego oraz wielkości
ziaren. W piaskowniach powinny być zatrzymane ziarna piasku o średnicy d = 0,1÷0,2 mm i
większe.
Według Faira [40, 68], prędkość opadania cząstek w wodzie o temperaturze 10°C dla
piasku kwarcowego (o ciężarze właściwym 2650 kg/m3) i cząstek węgla (o ciężarze
właściwym 1500 kg/m3) można przyjmować z tabeli 15.4.
Tab. 15.4. Prędkość opadania drobin w wodzie o temperaturze 10° C wg Faira
Materiał
Piasek kwarcowy
Cząstki węgla

Prędkość osiadania (w m/h) drobin o średnicach d (w mm)
1,0
0,5
0,2
0,1
0,05
0,01
0,005
502
152

258
76

82
26

24
7,6

6,1
1,5

0,3
0,08

0,06
0,015

Do określenia prędkości opadania piasku wykorzystywane są też badania Sarkisjana [65],
których wybrane wyniki zestawiono w tabeli 15.5.
Tab. 15.5. Prędkość opadania ziaren piasku w wodzie wg Sarkisjana [65]
Średnica
ziarna,
mm
2,00
1,50
1,00
0,75
0,50

Prędkość opadania uo, mm/s
przy temperaturze wody:
5°C
182,5
151,5
112,0
88,1
53,35

10°C
187,5
156,5
116,85
92,3
56,68

15°C
192,5
161,5
121,7
96,5
60,0

20°C
197,5
166,5
126,55
100,7
63,32

Średnica
ziarna,
mm
0,40
0,30
0,20
0,15
0,10

Prędkość opadania uo, mm/s
przy temperaturze wody:
5°C
39,7
25,1
12,85
7,87
3,85

10°C
42,6
27,45
14,5
9,15
4,6

15°C
45,5
29,7
16,15
10,42
5,35

20°C
48,4
32,15
17,8
11,69
6,10

Przykładowo, przyjmując średnicę ziaren piasku równą 0,2 mm otrzymuje się (dla 10°C)
znacznie różniące się prędkości opadania: u = 0,0228 m/s - wg Faira oraz u = 0,0145 m/s - wg
Sarkisjana.

Optymalną prędkość przepływu przez klasyczny piaskownik przyjmuje się zazwyczaj
jako υ = 0,3 m/s, stąd powierzchnia przekroju poprzecznego piaskownika Fp (w m2) wyniesie:
QN
Fp 
(15.3)
1000
gdzie:
QN - strumień objętości (nominalny) ścieków, dm3/s.
Według praw sedymentacji głębokość piaskownika nie odgrywa istotnej roli, a miarodajna
jest tylko powierzchnia zwierciadła cieczy w stosunku do strumienia przepływu. Wymaganą
powierzchnię piaskownika Fp (w m2) wyznacza się z wzoru:
3,6QN
Fp 
(15.4)

 min

gdzie:

 min - najmniejsza przyjęta prędkość opadania zanieczyszczeń, m/h.
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Piaskowniki prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy należy dobierać na
wielkość maksymalnego strumienia ścieków lub na wielkość nominalną separatora NS = QN
w dm3/s, w zależności od układu technologicznego oczyszczania ścieków deszczowych,
korzystając z tabeli 15.6.
Tab. 15.6. Zalecane objętości osadników-piaskowników wg [183]
Przewidywana ilość osadu w ściekach
Klasyfikacja
Mała

Średnia

Duża

Rodzaje i pochodzenie ścieków
- ścieki technologiczne z procesów o małej ilości osadu,
- ścieki deszczowe z powierzchni, gdzie występuje niewielka ilość
zanieczyszczeń z ruchu ulicznego lub podobnych,
- stacje benzynowe, myjnie ręczne, mycie części,
- place do mycia autobusów,
- ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów,
- elektrownie, zakłady mechaniczne,
- myjnie pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn
rolniczych,
- place do mycia samochodów ciężarowych,
- automatyczne myjnie samochodowe.

Minimalna
objętość
piaskownika,
dm3
100 · NS / fd

200 · NS / fd

300 · NS / fd

fd - współczynnik zależny od gęstości usuwanych cieczy lekkich: dla ≤ 0,85 g/cm3 przyjmuje się fd = 1.

W przypadku małych podczyszczalni ścieków opadowych, zamiast klasycznych
piaskowników o przepływie poziomym, stosuje się piaskowniki o przepływie pionowym.
Pionowa prędkość przepływu ścieków powinna być mniejsza od prędkości opadania u dla
przyjętego - obliczeniowego ziarna piasku. Obciążenie powierzchni piaskownika zaleca się
przyjmować w granicach qF  [24; 72] m3/m2 h, co odpowiada prędkości unoszenia
u  [0,0067; 0,02] m/s. Czas przepływu ścieków tp  [1; 3] minuty [65].
Powierzchnia czynna takiego piaskownika Fp (w m2) może być obliczona z wzoru:
Q
Fp  N ,
(15.5)
qF
przy czym QN w m3/h, a qF w m3/m2 h. Średnicę piaskownika Dp (w m) można obliczyć z
wzoru:
D p  1,128  Fp
(15.6)

15.2.3. DOBÓR SEPARATORÓW CIECZY LEKKICH

W procesie flotacji wskutek różnicy gęstości następuje wynoszenie na powierzchnię
cząstek lżejszych od wody. Wyróżniamy następujące rodzaje flotacji:
 naturalną (grawitacyjną),
 wspomaganą,
 wymuszoną.

98

KANALIZACJA II

W separatorach cieczy lekkich, do których trafiają wody/ścieki opadowe i roztopowe z
zanieczyszczonych szczelnych powierzchni miast zachodzi proces flotacji naturalnej grawitacyjnej, wspomagany często koalescencją.
Proces flotacji możemy opisać za pomocą tych samych praw, które rządzą procesem
sedymentacji - w odniesieniu do prędkości u opadania cząstek ziarnistych:

u

   cz   g  d 2
18

(15.7)

gdzie:
d - średnica cząstki (kulistej),
cz - gęstość cząstki,
 - gęstość cieczy,
 - lepkość dynamiczna cieczy.
Z równania (15.7) Stokesa wynika, że prędkość unoszenia cząstek lżejszych od wody
zależy od średnicy (w kwadracie) i różnicy gęstości cząstki i wody. Równanie Stokesa dobrze
opisuje prędkość unoszenia cząstek o średnicy w zakresie od 10÷200 m.

Separatory koalescencyjne wyposażone są zwykle w pakiety lamelowe lub w filtry
tworzywowe - do wspomagania procesu naturalnej flotacji - koalescencją.
W lamelach dochodzi do laminarnego przepływu cieczy - w ukośnych czy równoległych
kanalikach. Pozwala to na osadzanie się substancji ropopochodnych na ścianach kanalików,
gdzie dochodzi do wzajemnego łączenia się drobnych cząsteczek w większe - koalescencję, a
następnie odrywanie się dużych cząstek - mających już zdolność wyporu i przemieszczanie
się ich ku górze, gdzie wypływają na powierzchnię lustra ścieków.
Podobne w skutkach zjawisko koalescencji występuje na powierzchni filtrów
tworzywowych. Zapewnia to otrzymywanie na odpływie z separatora, podczyszczonych
ścieków opadowych czy roztopowych, o zawartości substancji ropopochodnych poniżej 5,0
mg/dm³ (dla separatorów I klasy).

Wymiary prefabrykowanych separatorów do wielkości nominalnej NS 6 włącznie
powinny być tak dobrane, aby ich skuteczność wynosiła co najmniej 97% - wg DIN 1999
[40]. Dla separatorów o NS 8 ÷ NS 100 dm3/s wymiary urządzenia dobiera się dla
określonego minimalnego czasu przepływu ścieków przez separator - o określonej minimalnej
powierzchni zwierciadła ścieków w separatorze - zgodnie z tabelą 15.7.
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Tab. 15.7. Parametry separatorów o wielkości nominalnej NS 8÷NS 100 wg [40]
Wielkość
nominalna

Minimalny czas
przepływu przez
separator

Minimalna powierzchnia
zwierciadła wody w
separatorze

dm3/s

min

m2

Stosunek szerokości
do długości
maksymalny
-

minimalny
-

NS 8
3,0
1,6
NS 10
3,0
2,0
NS 15
3,0
3,0
NS 20
3,0
4,0
NS 30
4,0
6,0
1: 1,8
1:10
NS 40
5,0
8,0
NS 50
6,0
10,0
NS 65
6,3
13,0
NS 80
6,6
16,0
NS 100
7,0
20,0
Uwagi: Możliwe jest stosowanie wielkości pośrednich NS; Przy wzroście wielkości nominalnej o 1 dm3/s należy
powiększyć powierzchnię zwierciadła ścieków w separatorze o 0,2 m2; Dla większych separatorów od NS 100
należy przy zwiększeniu wielkości nominalnej o 50 dm3/s zwiększyć czas przepływu o 1 minutę.

Norma PN-EN 858-1 dopuszcza budowę separatorów o wielkości nominalnej NS 150 i
większych - jako grawitacyjnych II klasy, o pozostałym w odpływie oleju ≤ 100 mg/dm3.
Wówczas minimalna głębokość ścieków powinna wynosić Hmin = 2,5 m, łącznie z
wysokością 0,15 m na gromadzenie się cieczy lekkiej i wysokością 0,35 m dla możliwego
zbierania się osadu. Należy zapewnić stosunek szerokości do długości separatora od 1:1,5 do
1:5. Na podstawie znajomości NS można obliczyć minimalne wartości (tab. 15.8):
 powierzchni lustra ścieków, m2:


Fs min = 0,2 ∙ NS,

(15.8)

objętości całkowitej, m3:
Vs min = H ∙ Fs = 0,5 ∙ NS,



(15.9)

objętości gromadzenia cieczy lekkiej, m3:
Vcl min = 0,03 ∙ NS

(15.10)

Minimalny czas przetrzymania ścieków w separatorach wielkości NS 150÷500 należy
przyjmować w wysokości t = 500 sek (tj. ok. 8,3 minuty) - co wynika z tabeli 15.8.
Tab. 15.8. Parametry separatorów budowanych na miejscu [183]

-

Wielkość
nominalna
separatora
(NS)
dm3/s

Minimalne
pole (Fs min)
powierzchni
lustra ścieków
m2

Minimalna
objętość
całkowita
(Vs min)
m3

Minimalna
objętość
(Vcl min) na
ciecz lekką
m3

Minimalna
średnica rur
wlotowych i
wylotowych
mm

1
2
3
4
5

NS 150
NS 200
NS 300
NS 400
NS 500

30
40
60
80
100

75
100
150
200
250

4,5
6,0
9,0
12,0
15,0

400
400
500
500
600

Lp.
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Do wymiarowania separatorów i osadników w Niemczech przyjmuje się natężenie
jednostkowe deszczu nie mniejsze niż 150 dm3/s∙ha. Wartość miarodajnego spływu
powierzchniowego wód deszczowych Qm wyznacza się przy założeniu współczynnika spływu
równego 1,0 - dla szczelnej, zanieczyszczonej powierzchni zlewni.

15.3. PRZYKŁAD WYMIAROWANIA SEPARATORÓW Z WEWNĘTRZNYMI
OBEJŚCIAMI
Z prospektów reklamowych firm oferujących swoje produkty na rynku, wynika, że
niektóre konstrukcje separatorów zawierają błędy projektowe. Dotyczy to zwłaszcza
separatorów koalescencyjnych z wewnętrznymi kanałami obejściowymi (tzw. by-passami),
do odciążania komory koalescencyjnej, przewidzianymi na deszcze nawalne.
Wydający aprobaty techniczne Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie wymaga, aby
podczas dopływu ścieków większego od strumienia nominalnego QN, włącznie z
maksymalnym (Qmax = 10QN lub Qmax = 5QN), rzeczywisty przepływ Qrzecz przez filtr
koalescencyjny nie był mniejszy od strumienia QN, ani też większy od 1,15÷1,2QN.

Przykład obliczeniowy
Separatory cieczy lekkich typu S-OZ - z wewnętrznym obejściem (by-passem) komory
flotacyjnej, służą do podczyszczania ścieków opadowych. Przedmiotowe separatory składają
się z dwóch zasadniczych elementów, znajdujących się w pionowym walczaku - zbiorniku, a
mianowicie [102]:
 komory flotacyjnej,
 wewnętrznego kanału obejściowego (by-passa) z otworem w dnie i progiem
piętrzącym - do kierowania części ścieków do komory flotacyjnej i do filtra
lamelowego oraz odprowadzania pozostałej części, poprzez przelew czołowy, do
kanału odpływowego.
Wielkość instalacji dobiera się na maksymalną wartość strumienia dopływu ścieków
deszczowych Qmax = 10QN, przyjmując, że ok. 1/10 tego strumienia podlega ciągłemu
podczyszczeniu z substancji ropopochodnych. Pozostały strumień dopływowy (ok. 9QN)
kierowany jest by-passem do kanału odpływowego - bez podczyszczenia.
Stopień dokładności rozdziału strumieni ścieków w urządzeniach typu S-OZ nie był przez
producenta ściśle określony.
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Badania jakościowe urządzenia
W celu jakościowego przetestowania zjawisk przepływowych występujących w czasie
działania przedmiotowych separatorów zbudowano model fizyczny urządzenia z
przezroczystego szkła organicznego (rys. 15.5).

Rys. 15.5. Wizualizacja przepływu wody przez model separatora typu S-OZ

Na pierwszej fotografii - do obiektu dopływa „czysta - podbarwiona” woda. Następne
przedstawiają - przejście przez model ciemnej „chmury zanieczyszczonej” cieczy, która
przepływa nad przelewem i wpływa przez bocznik do zbiornika. Na dwóch pierwszych
klatkach, dobrze widoczna jest półelipsa - przelewu czołowego wmontowanego w kanał bypassa (o średnicy DN) oraz pionowy bocznik (króciec) – dopływu do komory flotacyjnej.
Miał on formę przystawki, wmontowanej w dno kanału by-passa - tuż przed przelewem.
W wyniku obserwacji przepływu wody w modelu ustalono, że:
 wysokość P krawędzi przelewu czołowego powinna być większa od DN/3, gdyż do tej
wysokości przelew zawsze pracował jako zatopiony zmniejszając przepustowość
kanału by-passa,
 struga powrotna do by-passa (- w rzeczywistości z filtra lamelowego na boczniku)
powinna dopływać do kanału od dołu i pionowo do góry, gdyż inne (np. boczne – wg
producenta) ustawienie tej strugi destabilizuje ruch cieczy,
 odległość otworu powrotnego - od przelewu powinna wynosić (8÷9)P, gdyż nie sięga
tam już odskok hydrauliczny i przepływ jest prawie równomierny.

Schemat hydrauliczny i model matematyczny separatora
Opis ruchu cieczy wewnątrz separatora ułatwia sporządzony jego schemat hydrauliczny.
Schemat ten nie przedstawia rozwiązań technicznych, kształtów, wymiarów ani proporcji
urządzenia rzeczywistego (oryginału). Odzwierciedla jednak jego zasadę działania
zachowując, przede wszystkim takie, jak w oryginale wysokości położenia zwierciadeł cieczy
względem siebie. Jest to istotne, gdyż wszystkie przepływy odbywają się tu pod wpływem
siły ciężkości (grawitacji).
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Rys. 15.6. Schemat hydrauliczny separatora z by-passem
na kanale przepływowym dla strumienia Q ≤ QN

Podczas przepływu przez separator występują dwa różne stany ruchu cieczy. Pierwszy,
gdy Q ≤ QN, wtedy cała ciecz przepływa przez filtr lamelowy (Q = Qb). Przelew wtedy nie
działa, gdyż ścieki nie dosięgają jego krawędzi położonej na wysokości P nad dnem kanału
dopływowego.
Ciecz przepływa przez bocznik umieszczony w dnie kanału by-passa (przed przelewem),
dalej przepływa przez filtr lamelowy i dostaje się do kanału odpływowego o średnicy DN,
wypełnionym do wysokości h. Strumień objętości Q wody przepływającej przez separator
opisują zatem następujące równania ruchu cieczy (rys. 15.6):
Δh = R Qb2 ,
Qb 

1
2
DN
16n

I (  arccos(1  2h / D N ) 

(15.11)
1
sin(2 arccos(1  2h / D N ))) 
2
2

 D (2  2 arccos(1  2h / D N )  sin(2 arccos(1  2h / D N ))) 
 ,
 3  N


arccos(

1

2
h
/
D
)
N



(15.12)

gdzie:
R- oporność hydrauliczna na drodze od wlotu do bocznika do przekroju przepływowego
za wylotem cieczy przefiltrowanej z filtra lamelowego do kanału,
n - współczynnik Manninga (n = 0,013 sm-1/3),
I - spadek dna kanału, - .

Pierwsze z równań (15.11) układu wynika z wzoru Darcy-Weisbacha na wysokość strat
enegetycznych podczas przepływu cieczy przez przewody i z równania ciągłości. Drugie
równanie (15.12) układu wyprowadzono ze wzoru de Chezy'ego, w którym współczynnik C
zastąpiono formułą Manninga o współczynniku n. Dla Qb = QN mamy:
Δh = P – h(QN) + I∙L

(15.13)
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W obliczeniach może być zmieniany parametr DN - o wartościach dyskretnych i parametry
P, I - o wartościach ciągłych. Nie mogą one być jednak dowolnie przyjmowane, gdyż muszą
spełniać równania ruchu oraz muszą być zawarte w dopuszczalnych przedziałach ich
praktycznego stosowania.
Podstawiając Qb = QN do równania (15.12) można obliczyć wypełnienie h = h(QN), dla
ustalonego wcześniej spadku I dna oraz średnicy DN kanału (jednocześnie dopływowego, bypassa i odpływowego). Dalej obliczyć należy oporność hydrauliczną R (skąd można uzyskać
wymiary rury wlotowej - przystawki), ale trzeba wówczas znać wysokość krawędzi przelewu.

h

Qb

Q QN

Qb

l

d

I

h

Q Qb

P

DN
H

Brakujące równania potrzebne do rozwiązania zadania uzyska się opisując drugi
przypadek przepływu przez separator, obejmujący ruch cieczy gdy Q > QN (wg rys. 15.7).

L

Rys. 15.7. Schemat hydrauliczny separatora z by-passem
na kanale przepływowym dla strumienia Q > QN

Układ równań odpowiadający temu przypadkowi jest następujący:
Δh = (H + P+ I∙L - h(Q)) = R Qb2 ,
Q

(15.14)

1
1
2
DN I (  arccos( 1  2h / DN )  sin(2 arccos( 1  2h / DN ))) 
16n
2

 D (2  2 arccos( 1  2h / DN )  sin(2 arccos( 1  2h / DN ))) 

 3  N
  arccos( 1  2h / DN )



2

,

(15.15)

P

Q  Qb  

 B( z )

2 g ( H  P  z ) dz , dla H(0; DN P) ,

(15.16)

H P

gdzie:
 - współczynnik przepływu przelewu czołowego,
B(z) - szerokość przekroju przepływowego na wysokości z nad dnem kanału,
H - wysokość warstwy przelewowej (wg rys. 15.7).
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Szerokość B(z) w kanale okrągłym oblicza się według wzoru:
B( z )  DN 1  (1  2

z 2
)
DN

(15.17)

Współczynnik przepływu można wyznaczyć z empirycznej zależności:




   0,607 

0,00452 
2
1  0,55(1  kV ) 
H 

(15.18)

w której
1
2
kV 
1
  arccos(2( P  H ) / D N  1)  sin(2 arccos(2( P  H ) / D N  1))
2

  arccos(2( P / D N )  1)  sin(2 arccos(2( P / D N )  1]))

(15.19)

Maksymalny, dopuszczalny strumień objętości, który przepływa przez separator wynosi
10QN i wtedy:
Qb = k QN
(15.20)
dla k  [1; 1,15], H = H(10QN) oraz h = h(10QN).
Po podstawieniu tych wartości do wzorów układu równań (15.14)÷(15.16) i uwzględnieniu
wzorów (15.11) i (15.12), dla Qb = QN otrzymuje się układ pięciu równań zawierających
następujący zbiór siedmiu niewiadomych:
ZN = {DN, P, H(10QN), h(QN), h(10QN), I, R*}

(15.21)

Formalnie potrzebne są jeszcze 2 równania, aby uzyskać rozwiązanie. Jednak trzeba
pamiętać, że średnica DN jest niewiadomą dyskretną i trzeba ją dobrać posługując się
kryteriami i sposobami stosowanymi zwykle podczas obliczeń hydraulicznych kanałów
otwartych. Z kolei na wysokość P progu przelewu i na spadek I dna kanału nałożone są
istotne ograniczenia hydrauliczne. Z obserwacji przepływu przez model fizykalny separatora
wynika, że należy przyjmować P > DN/3. W modelu zamontowano najpierw przelew o
krawędzi położonej właśnie na wysokości DN/3 i był on zawsze zatopiony (dla strumienia
10QN i spadków dna uznanych za dopuszczalne). Z kolei kanał nie może mieć zbyt dużego,
ani zbyt małego, spadku dna, a przepływ w nim powinien być spokojny (Fr < 1).
Tak więc, przyjęcie wartości DN i P umożliwia obliczenie pozostałych wielkości ze zbioru
ZN, z których kluczowe znaczenie mają parametry R* oraz I ponieważ, obok DN i P,
wpływają bezpośrednio na konstrukcję separatora.
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Wyniki obliczeń numerycznych
Procedurę obliczeniową podano w pracy [102], a wyniki obliczeń - dla trzech
przykładowych separatorów (z typoszeregu), przedstawiono w tabeli 15.9 i na rysunku 15.8.
Tab. 15.9. Wyniki obliczeń numerycznych dla wybranych separatorów
Lp.

QN

DN

3

1
2
3

dm /s
3
15
40

P

m
0,25
0,50
0,70

h/DN

m
0,105
0,210
0,294

0,68
0,62
0,71

R

I
mm/m
4,0
3,2
2,6

2

s /m5
6359
535,4
97,69

H10

Fr

m
0,140
0,257
0,406

0,47
0,48
0,42

1,15

1,15

1,00

1,00

1,00

3

0,5

5

3

0,5

QN 3 dm s

1

.

1,15

.

Qb QN

Na rysunku 15.8. przedstawiono rzeczywisty - obliczony strumień przepływu w trzech
wybranych separatorach.
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Q QN
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QN 15dm s
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Rys. 15.8. Względny strumień przepływu Qb/QN przez filtr w zależności od względnego
przepływu ścieków Q/QN przez separator (dla wybranych separatorów)

Jak wynika z rys. 15.8, względny strumień przepływu przez bocznik rośnie wraz ze
wzrostem przepływu przez każdy z separatorów i w przedziale strumienia przepływu przez
separator Q  [QN; 10QN] nigdzie nie przekroczy dopuszczalnej wartości 1,15QN.

Jak wspomniano, niezawodnym narzędziem poznawczym są badania modelowe, które
umożliwiają m.in. weryfikację wyników obliczeń teoretycznych. Budowa modelu
fizycznego obiektu (zwykle w mniejszej skali) wymaga jednak wcześniejszych obliczeń
hydraulicznych, które zaprezentowano.
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