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Сита  

Користe се за уклањање финих  примеса у води, мањих од 6mm. 

Функција сита: 

-заштита постројења од оштећења;  

-смањење садржаја суспедованих примеса у одпадној води. 

Код мањих постројења, фина сита се користе и за уклањање песка  уместо таложника  за песак (песколова). 

Код сита постоји више конструкционих решењамеђу којима су најзначајнија: 

1. фиксиране и нагнуте перфориране плоче; 

2. плочаста сита; 

3. покретна плочаста сита и 

4. ротирајућа ваљкаста сита, сита у облику диска... 

Ротационо микросито (сито у облику ротирајућег добоша) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сита се постављају одводне канале одпадне воде тако да им је један део потопљен у води,а други је у 

ваздушном простору. 

Материјал издвојен на ситу се уклања испирањем са водом преко прскалица  постављених на делу сита који 
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није уроњен. Тај  материјал се одводи у згушњивач сеундарног муља, који је у саставу постројења за прераду 

отпадне воде. 

Taloženje 

 Taloženje predstavlja izdvajanja (separaciju) čvrstih čestica iz tečnosti. 

Primenjuje se ako čestice nisu stabilne u vodi zbog svojih fizičkih osobina (gustina, veličina) i hemijskih 

osobina (hidrofobnost). 

Čvrste čestice mogu postati hidrofobne procesom koagulacije i flotacije. 

Za gravitaciono taloženje uslov je  vodeni sistem u hidrauličkom smislu bude u mirovanju. 

Za taloženje karakterističan je jedan ulazni tok i dva izlaza toka: 

1. koncentrisana suspenzija čvrstog materijala i 

2. izbristrena voda (effluent). 

Dve vrste taloženja: 

1. gravitaciono; 

2. precipitacija tj. taloženje rastvorenih materijala hemijskim agensima. 

Gravitaciono taloženje 

 je najčešće primenjivani postupak za preradu zamuljene otpadne vode, a primenjuje se za: 

1. uklanjanje suspendovanih materija; 

2. uklanjanje inertnog materijala (pesak i zrnasti material); 

3. uklanjanje taloga nastalog hemijskim taloženjem i 

4. zgušnjavanje mulja iz procesa obrade voda. 

Taložnici 

- su uređaji za izvođenje taloženja. 

- to su cilindrični ili pravougaoni sudovi slični bazenima za kupanje. 

- imaju tri zone: 
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1. ulazna zona; 

2. zona taloženja; 

3. izlazna zona. 

 Za efikasno taloženje cilj je da se u zoni taloženja postignu mirni hidraulični uslovi. 

Voda se dovodi kroz perforirani kanal ili se  između ulazne zone i zone taloženja postavlja  perforirana 

pregleda. 

Na dnu zone taloženja formira se zona nataloženog mulja.  

Razlikujemo tri načina taloženja: 

1. slobodna taloženje; 

2. stešnjeno taloženje ( usporeno) i 

3. kompresija (sabijanje). 

 


