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Lapák písku slouží ke gravitačnímu odstranění písku a hrubých nečistot ze splaškových vod na čistírnách odpadních 
vod. Nejčastěji se osazuje na ČOV za mechanické předčištění nebo před zařízení, do kterých má natékat voda 
zbavena splaveného písku.

LAPÁK PÍSKU - LP
ceny za typové výrobky či za atypickou výrobu na vyžádání u obchodního oddělení 
společnosti BMTO GROUP a.s. na odbyt@bmto.cz nebo na tel.č +420 485 382 350

popis

POČET LISTŮCELKOVÁ HMOSTNOST MĚŘÍTKO

NÁZEV SOUBORU

BMTO GROUP a.s.
Ampérova 444
Liberec 23
463 12

SIZE

LP 800 s mamutkou

1:50244,566 kg 1A4

tel  :   +420 485 382 350
           +420 485 382 333
e-mail: odbyt@bmto.cz
web:     www. bmto.cz
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Čerpáme, čistíme, regulujeme
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Splašková voda s obsahem písku zbavená hrubých nečistot se přivádí přívodním potrubím do středového vtokového 
uklidňovacího komínu v ose lapáku, ve kterém dochází ke zpomalování proudění a nasměrování toku proti dnu lapáku. 
Lapák písku je tvořen vodotěsnou plastovou nádrží s kónickým dnem. Hrubé částice písku a štěrku padají na kónické 
dno, voda stoupá vzhůru průřezem lapáku a dochází ke gravitačnímu odlučovaní jemnějších podílů písku na dně lapáku. 
Voda odtéká přes přelivnou hranu do odtokového prstence, ze kterého vede odtokové potrubí.  Zachycený písek se  
z lapáku písku dle provedení odčerpává mamutkou nebo čerpadlem do nádoby na písek nebo do hydrocyklonu.  
V nádobě nebo hydrocyklonu se odděluje voda od písku a samotná voda odtéká zpět do lapáku písku. V lapáku písku je 
umístěno zviřování, aby se zabránilo usazení písku a zalepení mamutky nebo čerpadla.  

Proces odčerpávání a zviřování je řízen cyklicky z elektrorozvaděče. Mamutí čerpadlo je složeno z přívodního potrubí 
tlakového vzduchu, potrubí pro odtah směsi písku a vody a směšovače, který slouží k vytvoření směsi vody a vzduchu. 
Splašková voda zbavená písčitých částic větších než 0,2 mm odtéká odtokovým potrubím. Přívodní potrubí pro mamutku 
je ukončeno kulovým ventilem. Zdroj vzduchu pro mamutí čerpadlo je řešen nejčastěji připojením k centrálnímu rozvodu 
vzduchu na ČOV, nebo pomocí samostatného dmychadla umístěného v blízkosti lapáku písku. 

Lapák písku se osazuje na betonovou základovou desku a obsypává se zeminou. V případě hlubších lapáků je nutno 
lapák obetonovat. Při výskytu spodní vody jsou na dně lapáku a kolem obvodu plastová žebra s ocelovou výztuží. Lapák 
písku může mít buď pochůzné nebo přejezdné zakrytí. Pochůzné zakrytí je řešeno betonovým poklopem nebo ocelový 
poklopem s rámem, který se osazuje do betonu. Přejezdné zakrytí se provádí přejezdnou betonovou zákrytovou deskou 
s přejezdnými poklopy. Zákrytová deska má půdorysné rozměry větší o 300 mm na každé straně oproti obrysovým 
rozměrům lapáku písku. Lapáky písku jsou vyráběny z polypropylenových desek.

popis

oblasti Použití

Výhody

- Čistírny odpadních vod 
- Předčištění vodních elektráren 
- Předčištění pro úpravny vod

- Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka) 
- Automatický provoz 
- Nízké provozní náklady 
- Možnost integrace s ostatními zařízeními v nabídce
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Typ lapáku písku LP 800 LP 1000 LP 1200 LP 1500

Nátok Qmax [l/s] 19 33 50 78

Nátok Qmin [l/s] 1,2 2 4 6,5

Průměr lapáku D [mm] 800 1000 1200 1500

Nátok – odtok TR [mm] 200 200 250 315

Kompresor [m3/h] 17 35 50 50

Technické údaje

ilustrace


