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4 I Как да изберете сепаратор за автомивки?
      Извадка от европейска норма  NF EN 858-2 august 2003 Standard:

“The sizing of light liquid separators shall be based on the nature  
and flow rate of the liquids to be treated”

Трябва да се вземат предвид следните параметри:

• оразмерително количество дъжд

• максимална скорост на отпадните води;
• плътност на течността

• наличие на вещества възпрепятстващи пречистването (напр. препарати)

размерът на кало-масло уловителя трябва да бъде определен с формулата:

NS е номиналния размер на сепаратора

Qr максималният приток на дъждовна вода в  l/s, 

Qs е най-големият приток на технологични отпадъчни води  в  l/s,

fxе коефициентът на плътност за съответните леки течности ( коефициент 1 ще се използва по 
подразбиране за плътност до 0,85 ) за по-високи стойности, консултирайте се с нас ,

fd коефициент на сигурност, който зависи от мястото на заустване

Общото количество на входящи води се изчислява като сума от потоците по формулата :

Qs1: поток от сифони, шахти и т.н, 
Qs2: поток от водоструйки, 
Qs3: поток от други източници за почистване под налягане

      4.1 - Автоматизирани автомивки (roll-over, drive-through)
Отпадъчните води от автомивки с ниско налягане (с обратно налягане 

до 20 бара) се използва поток от водостройките (Qs2)=2l/s

Ако има допълнителни процедури по измиването, водния поток от 
допълнителните уреди следва да се добави (Qs3)

В тези конфигурации , обема на утаителя трябва да е  5 m3 минимум.

NS =  (Qr + (Qs x fx)) x  fd

Qs =  Qs1 + Qs2 + Qs3 + ...
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4.2 -  Уреди с високо налягане 
Независимо от ефективното използване на вода от единица за 
високо налягане, стойността на отпадъчни води на Qs3 от 2 л / сек 
е препоръчителна. Ако има повече от  уред за високо налягане , 
допълнително 1 л / сек се включва за всяка единица., 




