VZDUCHO-VODNÍ
ČIŠTĚNÍ LW87

ČIŠTĚNÍ
tlakových potrubí

VZDUCHO-VODNÍ ČISTĚNÍ LW87
POUŽITÍ
Vzducho-vodní čištění LW87 je jednoduchá a velmi efektivní
čistící procedura proveditelná téměř kdekoli bez nutnosti dalších
opatření.
tlaková potrubí pitné vody
kanalizační tlaková potrubí
 od ½“ do DN 1400
 čištění v rámci běžné údržby
 předprovozní čištění nových potrubí



Inkrustace ve vodovodním potrubí

VÝHODY







nepoužívá žádnou chemii
nezpůsobuje zákal v pitné vodě
zlepšuje funkci ventilů
prodlužuje životnost čerpadel tlakových potrubí
snižuje energetické náklady
měření během čištění je zaznamenáváno

PROVEDENÍ
Vybraný úsek čištění je odpojen od zbytku sítě. Dle parametů sítě je přes požární hydrant pomocí
klimatizační jednotky řízené počítačem vháněn do potrubí sterilní chlazený vzduch bez příměsí olejů.
Díky vysoké rychlosti proudění směsi vzduchu a vody dochází k tzv. kavitaci, jejíž výsledkem je uvolnění
sedimentů z vnitřních stěn potrubí.
Sedimenty jako železo, mangan, kaly, bahno, písek atd. jsou tak pomocí vzducho-vodního čištění LW87
jemně odstraněny z potrubní sítě.
Vzducho-vodní čištění LW87 se provádí konstatním tlakem, vždy nižším, než je normální provozní tlak.
Nedochází tak k rázům a je zabráněno nebezpečí poškození potrubí tlakovou vlnou.
Poslední generace vzducho-vodního čištění TW80 je vybavena funkcí “runtime”, která nabízí mycí programy
určené pro různé typy potrubí s ohledem na průměr, materiál a délku.

PŘED

Vypouštění směsi
je provedeno přes
konečný hydrant
a kanalizaci.
Na koncových
úsecích potrubí
je směs
vypláchnuta
přes domovní
přípojky.

PO

MOBILNÍ ČISTÍCÍ JEDNOTKA
LW87
VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ MTA LW87
MÍSÍCÍ JEDNOTKA
přívod vzduchu
chlazení vzduchu
 vzduchový filtrační systém
 desinfekce





Projekt - Essbio, Čile

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA









elektronická regulace tlaku
regulace množství vzduchu
automatická kontrola procesu
zobrazení aktuální teploty
GPS přijímač
voltmetr
12ti voltová gelová baterie
nabíječka baterie

HISTORIE VZDUCHO-VODNÍHO ČIŠTĚNÍ
V 1985 provedl Marko Taferner ve spolupráci s firmou Läckage
Analys AB v Ystadu ve Švédsku první testy v rámci analýzy
úniků vody a do potrubního systému vháněl relativně velké
množství vzduchu. Výsledkem bylo uvolnění různých usazenin
z potrubí jako je např. mangan.
Tím se prakticky zrodilo vzducho-vodní čištění. Läckage Analys
AB následně v roce 1987 uvedlo na trh toto „tlakově kontaktní
čištění“, které dnes známe pod označením systém MTA WL 87.
Tím skončila éra do té doby používaného impulsního čištění,
které způsobovalo trhliny a poškození potrubí z důvodu
nemožnosti regulovat tlakové rázy. V roce 2015 pak byly
možnosti technologie rošířeny o funkci „Runtime“.

POZOR
Neregulované vhánění vzduchu do
potrubí není efektivní. Technologie
systému LW87 garantuje díky regulaci
nejlepší možné výsledky čištění.
Úspěch systému je založen na
optimálním nastavení systému dle
průměru potrubí, individuálnímu
nastavení pro každý jednotlivý projekt a
odborném provedení vyškolenými
pracovníky.

PŘÍKLAD
POTRUBÍ SUROVÉ VODY
 délka 1,5km
 DN 150
 provozováno bez úpravny surové
vody
 15 let v provozu
Provozní tlak 7,5bar
VÝSLEDEK ČIŠTĚNÍ
 Odstranění usazenin jako štěrk,
písek, železo a mangan atd.
Provozní tlak 2,5 bar
Došlo k více než 50% úspoře energií a
k prodloužení životnosti čerpadel.

PROTOKOL
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