KATALOG WYROBÓW
DLA TECHNOLOGII KOMUNALNYCH

TWORZYMY
SKUTECZNE
ROZWIĄZANIA

Spółka COROL prowadzi działalność w zakresie projektowania,
produkcji, kompletacji dostaw oraz sprzedaży urządzeń technicznych i armatury, na potrzeby instalacji komunalnych i przemysłowych.
Oferowane urządzenia stosowane są w instalacjach dystrybucji
wody i gazu, w systemach kanalizacji ciśnieniowej, w oczyszczalniach ścieków oraz w obiektach utylizacji odpadów, w przemysłowych instalacjach chemicznych, energetycznych i ochrony
środowiska.
Spółka zajmuje się ponadto serwisowaniem i utrzymaniem ruchu urządzeń w wymienionych instalacjach, gwarantując wysoką jakość świadczonych usług.
Kluczem do sukcesu jest profesjonalna obsługa Klientów Spółki
w zakresie doradztwa technicznego oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów, co gwarantuje satysfakcję naszych
Partnerów.
Pracownicy Spółki COROL działają na rzecz swoich Klientów:
• przekazują swoje doświadczenia, dzieląc się posiadaną
fachową wiedzą,
• realizują projekty wg indywidualnych potrzeb, zgodnie
z życzeniami użytkowników,
• są dyspozycyjni oraz gotowi do podejmowania trudnych
projektów / zadań,
• wyprzedzają oczekiwania Klienta poszukując innowacyjnych
rozwiązań,
• budują atmosferę wzajemnego zaufania.
Spółka COROL działa według ściśle ustalonej Polityki Jakości,
dostarczając produkty i usługi tylko najwyższej jakości, zgodnie
z wymaganiami normy EN - ISO 9001: 2015.
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SPIS TEŚCI

TŁOCZNIE ŚCIEKÓW
PRZEPOMPOWYWANIE ŚCIEKÓW BEZ RYZYKA ZABLOKOWANIA PRZEPŁYWU

Tłocznie ścieków są urządzeniami przeznaczonymi do przepompowywania ścieków komunalnych, ogólnospławnych i przemysłowych.
Doprowadzane grawitacyjnie ścieki spływają do zamkniętego,
metalowego zbiornika, którego szczelność eliminuje ich kontakt
z otoczeniem, zmniejsza do minimum uciążliwość dla środowiska oraz stwarza komfortowe warunki obsługi i konserwacji.
Tłocznie nie wymagają stałej obsługi. Wyposażone w programowalne sterowniki, pracują w układzie automatycznym z możliwością zdalnego nadzoru.
Jakość procesu przepompowywania jest zależna od zabezpieczenia urządzenia przed ryzykiem zapychania pomp i mechanicznego zablokowania przepływu, na skutek obecności w ściekach stałych zanieczyszczeń.
Gwarancję niezawodności działania tłoczni stanowią oryginalnie skonstruowane „separatory”, które w procesie przepompowywania ścieków umożliwiają tymczasowe oddzielenie stałych
zanieczyszczeń (tzw. „skratek”) od cieczy.
Odpowiednio zaprojektowany układ zaworów zwrotnych powoduje, że zatrzymane w separatorach zanieczyszczenia zostają
z pominięciem pomp wypłukane w strumieniu przepompowywanych ścieków oraz wtłoczone do rurociągu kanalizacji ciśnieniowej.

ZASADA DZIAŁANIA
Cykl przepompowywania ścieków przebiega w dwóch fazach:
Faza I − napełnianie zbiornika tłoczni z oddzieleniem zawartych
w ściekach części stałych
Faza II − pompowanie połączone z wypłukiwaniem wcześniej
oddzielonych części stałych

www.corol.pl
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TŁOCZNIE ŚCIEKÓW
PRZEPOMPOWYWANIE ŚCIEKÓW BEZ RYZYKA ZABLOKOWANIA PRZEPŁYWU

Faza I - napełnianie
Doprowadzane do tłoczni ścieki wpływają grawitacyjnie do
komory wstępnej zbiornika – tzw. rozdzielacza , służącego do
ich przekierowania do dwóch oddzielnych separatorów. Ścieki
wpływają do separatora przez otwór usytuowany w jego
górnej części.
Każdy separator nosi znamiona zbiornika sedymentacyjnego,
w którym następuje oddzielenie części stałych od cieczy.
W bocznej ścianie separatora rozmieszczone są otwory przelewowe, wyposażone w zespoły cedzące, przez które ścieki są
odprowadzane do kanałów, stanowiących połączenie z pompą.
Jako elementy cedzące wykorzystuje się tuleje z żebrami dystansowymi oraz elastyczne klapy zwrotne. Rozmieszczenie
otworów przelewowych powyżej strefy sedymentacji stałych
zanieczyszczeń ogranicza możliwość zapychania się separatorów.
W tłoczniach ścieków, które nie posiadają systemów separacji
części stałych, istnieje zagrożenie zablokowania pomp oraz
odcięcia przepływu. Zastosowanie separatorów w tłoczniach
ścieków ogranicza do minimum ryzyko unieruchomienia pomp
oraz gwarantuje niezawodną pracę tłoczni.

FAZA I

Faza II - tłoczenie
Po wypełnieniu zbiornika retencyjnego sterownik generuje sygnał załączenia pompy.
Zasysane ze zbiornika retencyjnego ścieki są wtłaczane przez
pompę do separatora przez dwa kanały i otwory przelewowe.
Rozmieszczenie kanałów i odpowiednie ukształtowanie separatora umożliwiają osiągnięcie odpowiedniej prędkości płukania, a turbulentny charakter przepływu gwarantuje optymalne
oczyszczenie separatora ze zgromadzonych w nim w czasie napełniania części stałych.
Wewnątrz separatora znajduje się pływający element
ograniczający napływ ścieków, który wyklucza możliwość
cofnięcia się ścieków z separatora do rozdzielacza, bez
względu na stan pracy pomp i poziom ścieków. Każdy z dwóch
kanałów łączących separator z pompą jest wyposażony
w elastyczną, uchylną klapę cedzącą, która dzięki elastyczności
materiału z jakiego jest wykonana odchyla się pod wpływem
ciśnienia strumienia przepompowywanych ścieków. Brak
mechanicznych ograniczeń ruchu klap stanowi zabezpieczenie
przed ich zablokowaniem. Podczas pracy pompy elastyczne
klapy cedzące w pełni odsłaniają otwory przelewowe, bez
pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych
elementów konstrukcji urządzenia typu krata, sito, kosze
prętowe itp., umożliwiając ściekom swobodny przepływ.

FAZA II
Strumień przepompowywanych ścieków wraz z wypłukiwanymi skratkami kierowany jest do otworu usytuowanego
w ścianie bocznej separatora, po stronie przeciwnej do
otworów przelewowych, który jest połączony z rurociągiem
tłocznym. Wyprowadzone z tłoczni rurociągi tłoczne
wyposażone są w zawory zwrotne, zabezpieczające przed
cofaniem się ścieków do tłoczni
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TŁOCZNIE ŚCIEKÓW
PRZEPOMPOWYWANIE ŚCIEKÓW BEZ RYZYKA ZABLOKOWANIA PRZEPŁYWU

BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW
Urządzenie zbudowane jest z następujących elementów
i podzespołów:
• szczelnie zamknięty, metalowy zbiornik retencyjny stanowi
szkielet tłoczni, służy do gromadzenia ścieków, a także eliminuje ich kontakt z otoczeniem,
• rozdzielacz umożliwia przekierowanie strumienia napływających ścieków do kolejnych podzespołów,
• separatory służą do oddzielania zanieczyszczeń stałych
zawartych w ściekach i ich tymczasowe gromadzenie,
• zespoły pomp wirnikowych specjalnie dedykowane do
przetłaczania ścieków montowane są na zewnątrz zbiornika
retencyjnego,
• zasuwa odcinająca dopływ ścieków montowana jest na
rurociągu na zewnątrz zbiornika retencyjnego,
• zawory zwrotne oraz zasuwy odcinające przynależne do
każdej pompy zamontowane są parami na rurociągu tłocznym poza zbiornikiem,
• kolektor tłoczny - tzw. „portki”,
• czujnik pomiaru poziomu napełnienia zbiornika, steruje pracą pomp oraz sygnalizuje stany awaryjne,
• szafa sterownicza wyposażona w programowalny sterownik elektroniczny.
Wszystkie elementy konstrukcji wykonane są wyłącznie z materiałów odpowiednio dostosowanych do kontaktu ze ściekami.

POMPY
W tłoczniach ścieków montowane są pompy z wielokanałowymi, otwartymi wirnikami, które umożliwiają osiąganie wysokiej
sprawności przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum ryzyka zapychania.
Bogaty wybór oraz uniwersalna konstrukcja pomp umożliwia
ich optymalne dostosowanie do wymaganych parametrów pracy, w bardzo szerokim zakresie zastosowań, o wydajności do
800 m3/h oraz wysokości podnoszenia do 130 m słupa wody.

www.corol.pl
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TŁOCZNIE ŚCIEKÓW
PRZEPOMPOWYWANIE ŚCIEKÓW BEZ RYZYKA ZABLOKOWANIA PRZEPŁYWU

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA TŁOCZNI ŚCIEKÓW

• niezawodność , przez ochronę pomp przed zapychaniem
i nadmiernym zużyciem,
• trwałość, dzięki zastosowaniu materiałów odpowiednio
dostosowanych do kontaktu ze ściekami,
• niskie zużycie energii przy zastosowaniu pomp o wysokiej
sprawności, odpowiednio dobranych do warunków pracy,
• ograniczenie do minimum emisji odorów - brak kontaktu otwartego zwierciadła ścieków z otoczeniem,
• higieniczne i bezpieczne warunki pracy - podczas obsługi i serwisowaniu dostęp do pomp i armatury bez
kontaktu ze ściekami,
• szeroki zakres wydajności - oferowany typoszereg tłoczni
od 0,03 m 3/h do 800 m 3/h umożliwia ich zastosowanie
zarówno w przepompowniach przydomowych, jak i dużych
obiektach sieciowych,
• możliwość przetłaczania ścieków na duże odległości
zastosowanie zespołów pompowych o wysokości podnoszenia
do 130 m słupa wody pozwala na przesył ścieków w zróżnicowanych warunkach terenowych,
• elastyczność rozwiązań konstrukcyjnych - kształt
i wielkość zbiornika retencyjnego, ilość separatorów oraz
parametry pracy pomp są realizowane wg indywidualnych
projektów, optymalnie dobranych do potrzeb użytkowników.
• zwarta zamknięta konstrukcja umożliwia zastosowanie tłoczni w nietypowych lokalizacjach, np. w pasie
drogowym lub w piwnicy wewnątrz budynku,
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TŁOCZNIE ŚCIEKÓW
PRZEPOMPOWYWANIE ŚCIEKÓW BEZ RYZYKA ZABLOKOWANIA PRZEPŁYWU

Podstawowe wymiary
LxBxH
ØxH
ØxBxH
[mm]

Głębokość
posadowienia
[m]

Minimalne
wymiary komory do
wbudowania tłoczni (*)
[m]

0,175

680 x 900 x 620

0,4

Ø 1,5 – Ø 2,0

0,434

730 x 1280 x 917

0,7

Ø 2,0 – Ø 2,5

36

1,31

1218 x 1008 x 1503

1,2

Ø 2,5 – Ø 3,0

TSCorol 3.1P / 3.2P

60

1,31

1218 x 1008 x 1503

1,2

Ø 2,5 – Ø 3,0

TSCorol 3R

36

1,44

Ø 1250 x 1500

1,2

Ø 2,5 – Ø 3,0

TSCorol 3RP

60

1,44

Ø 1250 x 1500

1,2

Ø 2,5 – Ø 3,0

TSCorol 4

70

2,37

Ø 1400 x 2000

1,6

Ø 3,0 – Ø 3,5

TSCorol 4P

80

2,37

Ø 1400 x 2000

1,6

Ø 3,0 – Ø 3,5

TSCorol 5

92

3,82

Ø 1800 x 2000

1,6

Ø 3,0 – Ø 3,5
Ø 3,0 – Ø 3,5

Przepustowość
Qhmax
[m3/h]

Objętość
zbiornika
retencyjnego
[m3]

TSCorol 1

6

TSCorol 2

15

TSCorol 3.1 / 3.2

TSCorol 5P

120

3,82

Ø 1800 x 2000

1,6

TSCorol 5D

92

5,18

1500 x 2600 x 2000

1,6

Ø 3,0 – Ø 3,5

TSCorol 5DP

120

5,18

1500 x 2600 x 2000

1,6

Ø 3,0 – Ø 3,5

Tabela obejmuje wykonania podstawowe; istnieje możliwość realizacji projektów niestandardowych, polegających na modyfikacji konstrukcji i kształtu zbiorników,
zmianie liczby pomp i separatorów.
*/ Podane wymiary komór należy traktować jako nieobowiązujące propozycje projektowe.
Wymiary komory tłoczni wynikają z indywidualnych uwarunkowań i powinny być każdorazowo uzgodnione na etapie projektowania.

www.corol.pl
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TŁOCZNIE ŚCIEKÓW

SYSTEMY OCZYSZCZANIA
POWIETRZA I GAZÓW PROCESOWYCH
Aby dokonać wyboru typu instalacji, która umożliwi optymalną redukcję zanieczyszczeń należy określić następujące dane
wyjściowe:

W różnych obszarach działalności przemysłowej i rolniczej realizowane są procesy, w wyniku których do atmosfery odprowadzane są gazy odlotowe. Parametry tych gazów muszą spełniać
wymagania, przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
W przypadkach gdy gazy odlotowe nie spełniają określonych
wymagań, powodując skażenie środowiska, należy zlikwidować
źródło emisji lub poddać gazy procesowi oczyszczenia przed
ich przedostaniem się do atmosfery.

• parametry

zanieczyszczonych

gazów:

• szczegółowe rozpoznanie składu i konfiguracji zanieczyszczeń: wykaz związków chemicznych, stężenie poszczegól nych substancji (%),
• zbadanie charakterystyki gazów pod względem ciągłości

Jedną z metod oczyszczania powietrza i gazów, a także do likwidacji odorów jest wykorzystanie występujących w naturalnym
środowisku mikroorganizmów, posiadających zdolności do biochemicznego przetwarzania substancji chemicznych.

oraz intensywności występowania zanieczyszczeń.
Po określeniu charakterystyki gazów, należy ustalić jakie kultury mikroorganizmów pozwalają osiągnąć maksymalną efektywność przy usuwaniu zanieczyszczeń. Następnie należy
określić, jakie parametry technologiczne procesu potrzebne są
dla zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju właściwych
grup mikroorganizmów.

Technologie z wykorzystaniem procesów biochemicznych mogą
być realizowane w instalacjach:
biofiltrów, biopłuczek i w złożach zraszanych.

Spółka COROL posiada mobilną instalację pilotażową, przy
pomocy której przeprowadzane są badania nad wyborem indywidualnie wyselekcjonowanych mikroorganizmów adoptowanych do rzeczywistych warunków i składu zanieczyszczeń.
Instalacja pilotażowa umożliwia również ustalić optymalne parametry pracy dla docelowej instalacji biofiltracyjnej.

• BIOFILTRY
Nawilżony strumień gazów przepływa przez warstwę organicznego lub mineralnego materiału filtrującego, który jest zgromadzony w zbiorniku, w silosie bądź zadołowany. Wyselekcjonowane kultury mikroorganizmów, zasiedlające odpowiednio
spreparowane złoże, absorbują szkodliwe substancje, a następnie rozkładają je na związki chemiczne obojętne dla środowiska.

• BIOPŁUCZKI
W kolumnie płuczącej zanieczyszczenia są wypłukiwane i absorbowane w cieczy myjącej, która podlega następnie regeneracji. Siedliskiem mikroorganizmów jest zawiesina roztworu
myjącego.

• ZŁOŻA ZRASZANE
Zanieczyszczenia są absorbowane w rozpylanej cieczy, a następnie podlegają rozkładowi w kontakcie z nasyconą mikroorganizmami błoną biologiczną, która pokrywa wielopłaszczyznowe elementy wypełniające kolumnę reakcyjną.

www.corol.pl
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA
POWIETRZA I GAZÓW PROCESOWYCH
ZASADA DZIAŁANIA BIOFITRÓW
Nasycony wilgocią strumień zanieczyszczonych gazów
przepływa przez złoże wypełnione organicznym lub
mineranlym materiałem ﬁltrującym. Porowaty materiał złoża
umożliwia zasiedlenie się w nim mikroorganizmów
i jednocześnie stanowi dla nich źródło substancji odżywczych.
Przetłaczane przez ﬁltr zawarte w gazach szkodliwe
substancje są w ten sposób „doprowadzane” do osiadłych
w złożu mikroorganizmów. W procesie biochemicznego
utleniania mikroorganizmy powodują rozkład i neutralizację
zanieczyszczeń.
Jako materiał ﬁltrujący stosuje się mieszaniny surowców
pochodzenia roślinnego, wzbogacone substancjami o dużym
ładunku odżywczym: włókno kokosowe, zwłóknioną karpinę,
substrat kory. Stosowane są również inne materiały nośne,
posiadające duży stopień porowatości: np. złoża mineralne
typu lawa wulkaniczna lub granulat ceramiczny.

Centrala techniczna jest wyposażona w urządzenia, które regulują i nadzorują przebieg procesu technologicznego:
• szafa sterownicza z programowalnym sterownikiem i modemem monitoringu,
• ssąco-tłoczący wentylator promieniowy,
• instalacja z pompą obiegową wody do nawilżania powietrza,
z grzałką, armaturą odcinającą, sterującą oraz
zabezpieczającą
• aparatura kontrolno-pomiarowa,
• osprzęt elektryczny,
• grzejnik elektryczny.

BIOFILTRY KONTENEROWE
Biofiltry kontenerowe zbudowane są w postaci jednolitego, sa-monośnego zbiornika, wykonanego z tworzyw sztucznych (PE
lub PP). Wewnątrz kontenera zintegrowany jest cały ciąg technologiczny.
Uwarunkowania transportowe powodują ograniczenie wymiarów kontenerów, co wpływa na zakres wydajności tego typu
biofiltrów od 300 m3/h do 2400 m3/h oczyszczanego powietrza.

Komora nawilżania służy do nasycenia oczyszczanego
powietrza wilgocią, a także wypłukiwania zawartych w gazach
mechanicznych zanieczyszczeń oraz wchłaniania substancji
rozpuszczalnych w wodzie.
Pod górną pokrywą komory zamontowane są dysze, które pod
ciśnieniem rozpylają wodę. Zasysany przez wentylator od dołu
komory strumień zanieczyszczonych gazów przenika w
przeciwprądzie wytworzoną mgłę wodną i nasyca się wilgocią
wchłaniając drobiny wody. Reszta opadającej wody zbiera się
w wannie utworzonej na dnie komory, skąd zawracana jest
przez pompę obiegową do instalacji z dyszami. Ubytki wody
uzupełnianie są automatycznie z sieci wodociągowej. W
komorze zainstalowana jest również instalacja do
odszlamiania, która umożliwia usunięcie brudu oraz cykliczną
wymianę obciążonej chemicznie (np. zasolonej) wody
obiegowej.
W miarę potrzeby komora nawilżania może być częściowo
wypełniona wielopłaszczyznowymi kształtkami z tworzywa,
pełniąc funkcję skrubera. Układ nawilżania może być
rozbudowany o płuczkę wodną lub chemiczną. Stosowany jest
także system bezpośredniego zraszania złoża.
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Typ Bioﬁltra
kontenerowego

CBK 450
CBK 550
CBK 800
CBK 1100
CBK 1300
CBK 1600
CBK 2000
CBK 2400

www.corol.pl

Wymiary gabarytowe
LxBxH
[m]
2,5 x 2,0 x 2,0
3,0 x 2,0 x 2,0
4,0 x 2,0 x 2,0
6,0 x 2,0 x 2,0
7,0 x 2,0 x 2,0
7,0 x 2,4 x 2,0
8,0 x 2,4 x 2,0
10,0 x 2,4 x 2,0

Objętość złoża
3

[m ]
4.60
5.80
8.70
12.30
15.20
18.70
21.20
26.00

Wydajność

Moc wentylatora

3

[KW]
0.55
0.75
1.1
1.1
1.5
2.2
2.2
2.2

[m /h]
200 -450
450-550
600-800
800-1100
1100-1300
1300-1600
1600-2000
2000-2400
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA
POWIETRZA I GAZÓW PROCESOWYCH
NOWOŚĆ - BIOFILTR Z WYPEŁNIENIEM MINERALNYM
Biofiltr z wypełnieniem mineralnym stosuje się w specyficznych warunkach bardzo wysokiej i nierównomiernej emisji
gazów złowonnych – zlewnie, zbiorniki rozprężne, komory wielkogabarytowe, skrajnie zagniłe ścieki bez możliwości ich
kondycjonowania na wcześniejszych etapach.
Do prowadzenia procesu wymagane są:
• dostępność mediów, w tym dużej ilości wody technologicznej lub wodociągowej;
• przestrzeń do zagospodarowania.
Biofiltr z wypełnieniem mineralnym np. lawa posiada
zdolność odbierania i skutecznego rozkładu ładunków
ciągłych > 100 ppm do 0 ppm oraz do całkowitej redukcji
impulsowych ładunków powyżej 500 ppm! Skuteczność
technologii opiera się na porowatości złoża, które ma
wielokrotnie większą powierzchnię czynną na metr
sześcienny wypełnienia. Biofiltr może być dodatkowo
wyposażony w adsorber węglowy do pochłaniania
szczególnie uciążliwych dla otoczenia między innymi
związków siarki. Oczyszczanie powietrza odbywa się w
procesie biologicznym, a złoże ma trwałość do 20 lat.
Oznacza
to
przewidywalne
i
niewielkie
koszty
eksploatacyjne.

Wymagania technologiczne :
• woda do ciągłego przepłukiwania
• zasilanie w energię elektryczną
• duża przestrzeń
• odpływ dla odcieków
• utwardzony dojazd

Kontrola:
• strumień powietrza
• temperatura procesu
• zużycie wody
• zużycie energii elektrycznej

Proponujemy - rozwiązania oparte na zrealizowanych i sprawdzonych projektach. Dysponujemy - wynikami pomiarów
skuteczności oczyszczania powietrza przeprowadzonych wspólnie z przedstawicielami zakładów wod-kan z różnych
części kraju. Umożliwiamy - dostęp do instalacjii osób które je eksploatują. Oferujemy - mozliwość wykonania próbnej
instalacji w celu sprawdzenia skuteczności odprowadzania do atmosfery oczyszczonych gazów.
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TŁOCZNIE ŚCIEKÓW

SYSTEMY OCZYSZCZANIA
POWIETRZA I GAZÓW PROCESOWYCH
KOMINKI
Spółka Corol oferuje szeroki zakres rozwiązań dla zakończenia układów wentylacji wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej
w postaci kominków wykonanych ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz PE. Kominki posiadają liczne cechy
predysponujące je do szczególnych zastosowań w układach z obiegiem grawitacyjnym i wymuszonym. Nakierowane na
maksymalną trwałość wkładów i minimalizację oporów hydraulicznych.
Kominki służą do cyrkulacji powietrza w zamkniętych obiektach typu zbiorniki, komory podziemne, studnie, instalacje
kanalizacyjne itp. Grawitacyjna wymiana powietrza następuje dzięki naturalnemu zjawisku konwekcji, czyli ruchu
powietrza wywołanego różnicą jego gęstości i ciśnienia między przestrzenią wentylowaną, a ujściem kanału
wentylacyjnego do atmosfery.
RODZAJE KOMINKÓW
KOMINKI WENTYLACYJNE CKW – pełnią funkcję wywietrznika i służą do redukcji nadmiaru kondensatu pary wodnej.
Stosowane m.in. w obiektach związanych z gospodarką ściekową, a szczególnie w podziemnych zbiornikach służących do
gromadzenia i przepompowywania ścieków, w komorach rozprężnych instalacji ciśnieniowych, a także w urządzeniach do
przetłaczania ścieków.
W instalacjach kanalizacyjnych, w których przepływy oparte są na grawitacji, swobodny spływ ścieków jest uzależniony
od zachowania w rurach kanalizacyjnych odpowiedniego ciśnienia. Zakończenie kanalizacji kominkiem odpowietrzającym
umożliwia wyrównanie ciśnienia w rurach oraz usuwanie gazów kanałowych.
Wymiary kominków wentylacyjnych

DN

Rura zasadnicza
Ø x H mm

Blacha mocująca
A x B mm

DN 70

Ø 76 x 800

180 x 180

DN 80

Ø 88 x 800

200 x 200

DN 100

Ø 114 x 800

220 x 220

DN 150

Ø 159 x 800

270 x 270

DN 200

Ø 204 x 800

300 x 300

DN 250

Ø 254 x 800

360 x 360

DN 350

Ø 350 x 1000

525 x 525

www.corol.pl
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA POWIETRZA

SYSTEMY OCZYSZCZANIA
POWIETRZA I GAZÓW PROCESOWYCH

KOMINKI
FILTRACYJNE
CKF służą
zapobieganiu uciążliwości zapachowych,
powstających na skutek zagniwania
ścieków, jak również do oczyszczania
powietrza z odorów - złowonnych gazów
wydostających się do atmosfery.
Wkłady filtracyjne wypełnione najczęściej
odpowiednio spreparowanym węglem
aktywnym zabudowane są wewnątrz
rury osłonowej.
Rura osłonowa wykonana jest ze stali
nierdzewnej, stanowiącej równocześnie
ochronę przed dewastacją.
Skuteczność
wkładów
filtracyjnych
z węglem aktywnym zależna jest od
objętości przestrzeni wentylowanych,
stopnia
skażenia
oraz
wymaganej
krotności wymiany powietrza w komorze.
Przy prawidłowo dobranej wielkości
wkładu filtracyjnego okres wymiany
węgla aktywnego wynosi co 2 lata.
Dobrze
współpracuje
również
z wymuszonymi układami obiegu powietrza.

DN 110 — DN 200

DN 300, DN 400

Wymiary i wydajność kominków filtracyjnych CKF
Lp.

Wymiary kominka
DN x wysokość wsadu węglowego

Ilość węgla
[litry]

Wydajność
Q[m³/h]

1.

DN 110 / 1200

7,3

10

2.

DN 160 / 1200

16

10

3.

DN 200 / 1200

31

15

4.

DN 300 / 1000

71

16,5

5.

DN 300 / 1200

85

20

6.

DN 300 / 1500

106

25

7.

DN 400 / 1000

126

30

8.

DN 400 / 1200

151

35

9.

DN 400 / 1500

188

45

Średnica króćca zewnętrznego DN 50; 75; 100; 125; 150; 200; 300

www.corol.pl
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA
POWIETRZA I GAZÓW PROCESOWYCH

KOMINKI ŚWIECOWE CKS - są odmianą kominków filtracyjnych, dedykowaną do
wentylacji oddechowej tłoczni ścieków. Charakteryzują się wysoką skutecznością
filtracji, niskimi właściwościami higroskopijnymi, wysoką odpornością chemiczną
i termiczną oraz bardzo niskimi oporami przepływu.
Filtracja oparta jest na zastosowaniu tzw. „wkładów świecowych”, zbudowanych
w formie cylindra, utworzonego z dwóch współśrodkowych, perforowanych rur ze stali
kwasoodpornych. Otwory perforacji, przez które przepływają gazy, stanowią ok. 40%
powierzchni rur.
Wkład cylindryczny jest z obu stron zaślepiony pokrywami z PEHD. W górnej pokrywie
zamontowany jest napowietrzający zawór oddechowy, który zasysa powietrze
atmosferyczne w przypadku wystąpienia podciśnienia w wentylowanej przestrzeni.
Wydatnie ogranicza zużycie węgla i podnosi żywotność wsadu.
Wypełnienie wkładów świecowych stanowi wysokogatunkowy granulowany węgiel
aktywny. Średnica granulek węgla nie przekracza średnicy 4 mm dzięki czemu osiąga się
bardzo duże powierzchnie sorpcyjne wkładu świecowego przy stosunkowo niewielkiej
masie wypełnienia.
Obudowę wkładu stanowi rura ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej/PE. Typ stali na
życzenie klienta.
Przepływ gazów przez dużą powierzchnię na minimalną odległość generuje
skrajnie niskie opory, co stanowi główną zaletę tego rozwiązania. Kominki te są
dedykowanym rozwiązaniem dla tłoczni i przepompowni ścieków.

Wymiary i wydajność kominków świecowych CKS — DN — H

Wydajność
filtra
[m3/h]

DN
[mm]

H
[mm]

DK*
[mm]

AxB
[mm]

Dedykowany dla tłoczni
i przepompowni o Qhmax
[m3/h]

Ilość węgla
(litry)

5

200

1000

75 / 100

300 x 300

10

13

15

300

1000

75 / 100

420 x 420

40

42

40

400

1200

100

540 x 540

60

84

50

400

1500

100

540 x 540

80

106

*Średnica rury przyłączeniowej
Uwaga:
Podane w tabeli wydajności kominków świecowych są obliczone przy założeniu, że czas kontaktu
zanieczyszczonych gazów z warstwą węgla wynosi nie mniej niż 3 sekundy. Stanowi to minimalny
zalecany przez producentów węgla czas kontaktu.

www.corol.pl
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SYSTEMY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGNIWANIU ŚCIEKÓW

W ściekach komunalnych zachodzą procesy rozkładu substancji organicznych. Mikroorganizmy zawarte w ściekach
wykorzystują związki chemiczne do procesów metabolicznych, zużywając przy tym tlen zawarty w ściekach.
Po zużyciu tlenu następuje zagniwanie ścieków i wydzielanie się gazów szczególnie uciążliwych dla otoczenia, takich
jak np. siarkowodór.
Rozprzestrzeniający się siarkowodór oprócz odoru powoduje wewnątrz kanalizacji agresywną korozję niszczącą
studnie, rury, pompy i armaturę.
Wyeliminowanie przyczyn wydzielania się siarkowodoru jest ważnym zadaniem w eksploatacji kanalizacji, a najbardziej
skuteczną metodą jest bieżące uzupełnianie niedoboru tlenu zużywanego w procesach zachodzących w ściekach
poprzez ich natlenianie.
SYSTEM NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW W UKŁADZIE KANALIZACJI TŁOCZNEJ
Istotą prawidłowego działania systemu jest niedopuszczenie do zaniku w ściekach warunków tlenowych i rozpoczęcia
procesów zagniwania ścieków.
Cel napowietrzania zostanie osiągnięty pod warunkiem:
• doprowadzenia do ścieków powietrza w takiej ilości, która wynika z ich biochemicznego zapotrzebowania tlenu,
• zapewnienia równomiernego dozowania powietrza do ścieków podczas ich przepływu przez rurociąg tłoczny,
• zapewnienia skutecznego wymieszania powietrza ze ściekami.
Instalacja systemu napowietrzania zbudowana jest ze stacji bazowej, instalacji transportu powietrza oraz węzłów
dozowania powietrza do rurociągu tłocznego. Korzystne jest również wyposażenie zbiornika przepompowni
w odpowiedni ruszt z dyfuzorami do napowietrzania drobnopęcherzykowego, przez co dopływające ścieki zostają
wstępnie odświeżone.
Na stację bazową systemu napowietrzania składają się następujące elementy: sprężarka o odpowiedniej wydajności
i ciśnieniu, wyposażona w układ stabilizacji ciśnienia, zbiornik sprężonego powietrza, węzeł kontrolny rozdziału
powietrza (tzw. węzeł zerowy) oraz układ zasilania i sterowania.
W zależności od możliwości technicznych i lokalizacyjnych stację bazową zabudowuje się w module kontenerowym lub
w komorze podziemnej.

200

Węgiel aktywny

Ilość tłoczonego powietrza, jak i algorytm pracy układu zależy od zmieniających się warunków, dlatego system wymaga
możliwości dostosowywania parametrów pracy i zintegrowania ze sterowaniem pracą przepompowni (do sterownia
systemem napowietrzania może być opcjonalnie wykorzystany układ sterujący przepompownią, o ile pozwalają na to
możliwości sterownika przepompowni).

www.corol.pl
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SYSTEMY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGNIWANIU ŚCIEKÓW
Sprężone powietrze wytworzone w stacji bazowej wprowadza się do rurociągu tłocznego poprzez węzły dozowania
powietrza. Każdy węzeł dozowania powietrza wyposażony jest w zawór upustowy, który odpowiada za skuteczność
wymieszania się powietrza ze ściekami, co w konsekwencji wpływa na ostateczny efekt napowietrzania.

Lokalna stacja bazowa na trasie
rurociągu

Węzeł rozdziału i dozowania
w studzience rewizyjnej z czyszczakiem

Ilość i rozmieszczenie węzłów dozowania zależy od czasu przebywania ścieków w układzie oraz przebiegu rurociągu
tłocznego.
Lokalizacja węzłów stanowiących punkty włączenia systemu napowietrzania do rurociągu tłocznego jest
ściśle uzależniona od profilu rurociągu. Węzły lokalizuje się w najniższych punktach na trasie przebiegu
rurociągu tłocznego, wykorzystując w tym celu np. studnie rewizyjne.
Istnieje kilka możliwości wykonania instalacji transportu powietrza do węzłów dozowania:
1. Instalacja jednoprzewodowa z centralną stacją bazową
2. Instalacja wieloprzewodowa z centralną stacją bazową
3. Instalacja z lokalnymi stacjami bazowymi wzdłuż trasy rurociągu tłocznego.

200

Węgiel aktywny

www.corol.pl
www.corol.pl
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SYSTEMY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGNIWANIU ŚCIEKÓW

BIOPREPARATY
Wybór wariantu instalacji zależy od możliwości technicznych i inwestycyjnych.
Efekty działania systemu napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym można wzmocnić, poprzez prowadzenie
napowietrzania drobno pęcherzykowego w zbiorniku retencyjnym przepompowni oraz dozowanie biopreparatów
przyspieszających procesy biologicznej mineralizacji w fazie tlenowej. Do napowietrzania drobnopęcherzykowego
służy ruszt złożony z dyfuzorów rurowych, który montuje się tuż nad dnem zbiornika.
Dodatkowe zastosowanie dozownika biopreparatu wpływa na wydatne przyspieszanie procesów rozkładu związków
organicznych zawartych w ściekach, upłynnianie odpadów stałych, zapobieganie tworzeniu się osadów, złogów,
powstawaniu tzw. kożucha na powierzchni ścieków. Mikroorganizmy i enzymy zawarte w biopreparatach rozkładają
związki organiczne w ściekach. Zanieczyszczenia (zastygające tłuszcze, białka, skrobia, lignina, ekskrementy) są
przekształcane w trakcie procesów życiowych mikroorganizmów do związków neutralnych dla środowiska, wypierając
procesy gnilne.

Stosowany biopreparat jest płynem zawierającym specjalnie dobrane szczepy niepatogennych bakterii (ponad 20
szczepów) oraz tzw. „wolne enzymy” ukierunkowane na szybki i skuteczny rozkład osadów organicznych
Węgiel aktywny
występujących typowo w ściekach kuchennych i komunalnych.
Zestaw dozujący biopreparaty może być umieszczony w stacji bazowej systemu napowietrzania, albo
zamocowany wewnątrz przepompowni.

200

W celu automatyzacji procesu stosuje się automatyczną, programowalną pompę dozującą dla preparatów
bakteryjno-enzymatycznych, co pozwala na zaprogramowanie godziny załączenia oraz wielkości dawki biopreparatu.
Dozowanie biopreparatu przynosi też dodatkowe korzyści dla funkcjonowania instalacji kanalizacyjnej – udrażnia przewody
i przeciwdziała ich zarastaniu tłuszczami i osadami.
Środki biologiczne dobiera się w zależności od etapu wdrażania projektu, różne na początku i później w trakcie eksploatacji
oraz ilości ścieków przepompowywanych w danym okresie czasu.

www.corol.pl
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ARMATURA DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH
DYFUZATOR WERTYKALNY - CDW
Dyfuzator jest elementem systemu przeciwdziałania zagniwaniu ścieków w rurociągu
tłocznym i służy do wprowadzenia powietrza do wnętrza rurociągu.
Dyfuzator wykorzystuje technikę napowietrzania drobnopęcherzykowego, co znacząco
podnosi skuteczność rozpuszczania się powietrza w ściekach, pozostawiając
jednocześnie swobodny przelot w świetle rurociągu tłocznego.

Doprowadzenie powietrza

DN

BUDOWA DYFUZATORA WERTYKALNEGO CDW
Dyfuzator wertykalny składa się z zewnętrznej kształtki obudowy wraz z kołnierzami,
nypla przyłączeniowego i wewnętrznego, indywidualnie zaprojektowanego aeratora
rurowego.
Obudowa wykonana jest w formie wstawki kołnierzowej produkcji Corol o stałej
długości 150mm lub 200mm dla większych średnic. Dzięki temu rozwiązaniu dyfuzator
spełnia funkcję armatury napowietrzającej łatwej w zabudowie na dowolnym rurociągu
tłocznym. Kształtki CDW produkowane są w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304.
O istocie dyfuzatora decyduje aerator rurowy, specjalnie zaprojektowany, odporny na
zapychanie układ nacięć, pozwala wprowadzić do rurociągu tłocznego pęcherzyki
powietrza o średniej wielkości poniżej 3mm, osiągając wysoką wydajność
napowietrzania przy ciśnieniu względnym w przedziale 0,2 - 1 bar ciśnienia
różnicowego.

Gz

L

ZALETY DYFUZATORA WERTYKALNEGO CDW:
• Wysoka efektywność napowietrzania- dyfuzator pozwala na transfer do ścieków
wymaganego strumienia objętości powietrza przy kilkukrotnie niższym zużyciu
energii w porównaniu z napowietrzaniem poprzez zwykłe przyłącze rurowe;
• Wysoka wydajność transferu tlenu do ścieków- dzięki specjalnej konstrukcji
dyfuzatora zapewniony jest wysoki stopień dyfuzji tlenu przy ciśnieniu względnym
0,2- 1,0 bara, co pozwala na ograniczenie wymaganych parametrów sprężarki;
• Łatwa zabudowa dyfuzatora w istniejących i nowo budowanych obiektach - dzięki
typowej, znormalizowanej obudowie kołnierzowej, dyfuzator może być ławo
wbudowany w rurociąg tłoczny, jak każda armatura kołnierzowa;Możliwość pracy
na pionowych odcinkach rurociągów tłocznych;

OZNACZENIE I WYMIARY
Kołnierze

Długość
zabudowy

Przyłącze

Nr katalogowy

Maksymalny przepływ
Qmax przy ∆p = 1 bar

Waga

PN

L [mm]

Gz [cal]

typ CDW

Nm³/h

kg

DN

Dyfuzator wertykalny
80

10/16

150

1/2

80

14

9

100

10/16

150

1/2

100

20

10

125

10/16

150

1/2

125

32

14

150

10/16

150

1/2

150

46

18

200

10

200

3/4

200

81

24

250

10

200

3/4

250

130

30

300

10

200

3/4

300

184

39

Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowny DYFUZATOR pod nr Z.501811.
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ARMATURA DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH
DYFUZATOR CZYSZCZAKOWY CCRS D i CCRP D
Dyfuzator jest elementem systemu przeciwdziałania zagniwaniu ścieków w rurociągu tłocznym i pozwala na transfer powietrza
do wnętrza rurociągu.
Dyfuzator
działa
w
oparciu
o
technikę
napowietrzania
drobnopęcherzykowego,
co
znacząco
podnosi
skuteczność
rozpuszczania
się
powietrza
w
ściekach,
pozostawiając
jednocześnie
swobodny
przelot
w świetle rurociągu tłocznego.
BUDOWA DYFUZATORA
Dyfuzator składa się z dwóch głównych elementów: obudowy i aeratora rurowego.
Obudowę
stanowi
korpus
czyszczaka
rewizyjnego
kołnierzowego
produkcji
Corol
typu
CCRS/CCRP.
Dzięki temu rozwiązaniu dyfuzator spełnia równocześnie dwie funkcje: armatury napowietrzającej i czyszczaka rewizyjnego. Istnieje
możliwość wbudowania aeratora rurowego do wcześniej zabudowanych w sieci czyszczaków rewizyjnych, stanowiących uzbrojenie
istniejących rurociągów tłocznych.
Korpus czyszczaka pozwala na łatwe serwisowanie dyfuzatora poprzez odpowiednio duże okno rewizyjne.
Typoszereg dyfuzatorów w zakresie wymiarów od DN80 do DN300 odpowiada typoszeregowi czyszczaków rewizyjnych Corol.
O istocie dyfuzatora decyduje aerator rurowy, wykonany ze stali kwasoodpornej.
Specjalnie zaprojektowany, odporny na zapychanie układ nacięć, pozwala wprowadzić do rurociągu tłocznego pęcherzyki powietrza
o średniej wielkości poniżej 3mm, osiągając wysoką wydajność napowietrzania przy ciśnieniu względnym niższym niż 1 bar.

Dyfuzator czyszczakowy CCRS D – korpus i wkład wykonane są ze stali nierdzewnej typu 304.
Dyfuzator czyszczakowy CCRP D – korpus wykonany jest z żeliwa sferoidalnego, a wkładka ze stali nierdzewnej typu 304.

OZNACZENIE (CCRS D – DN… / CCRP D – DN… ) I WYMIARY WYROBU
DN

Kołnierze
PN

Długość
zabudowy L

Okno rewizyjne
axb

Nr katalogowy
typ CCRS D
/CCRP D

Maksymalny przepływ
Qmax przy ∆p = 1 bar
Nm³/h

Wysokość h

Waga
kg

Dyfuzator czyszczakowy CCRS D/CCRP D
80

10/16

500

250 x 80

80

14

100

23

100

10/16

500

250 x 100

100

20

110

29

125

10/16

550

300 x 125

125

32

120

33

150

10/16

550

300 x 150

150

46

138

46

200

10

650

350 x 200

200

81

175

58

250

10

700

364 x 250

250

130

220

80

300

10

750

400 x 300

300

184

245

104

Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowny DYFUZATOR pod nr Z.501811.
Wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego: kształtka rewizyjna z dyfuzatorem do napowietrzania ścieków transportowanych rurociągiem przemysłowym.
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DYFUZOR RUROWY DLA PRZEPOMPOWNI TRADYCYJNYCH CDRP
Ścieki dopływające do przepompowni często charakteryzują się znacznym deficytem rozpuszczonego tlenu.
Zamontowanie rusztu z dyfuzorami napowietrzającymi wewnątrz zbiornika przepompowni pozwala na intensywne
dotlenienie ścieków w czasie ich przetrzymania, dzięki czemu ich stan ulega znaczącej poprawie zanim zostaną
przepompowane do rurociągu tłocznego.
Oferujemy systemy dla każdej tłoczni ścieków, jak również dla nowych i istniejących przepompowni
ścieków z pompami zatapialnymi.
CDRP to kompletny układ mechaniczno-pneumatyczny do napowietrzania drobnopęcherzykowego ścieków
w przepompowniach tradycyjnych.
Opracowany przez spółkę Corol w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie prowadzenia takich procesów w bardzo
licznych obiektach, które cechuje uciążliwość odorowa studni pompowych lub rozprężnych.
Układ ma zastosowanie wszędzie gdzie przetrzymanie ścieków w komorach przepompowni lub rurociągach tłocznych
przekracza dopuszczalny czas, po którym następuje proces zagniwania ścieków.
Konstrukcja pozwala na możliwie bezpieczną obsługę i konserwację układu, który w trakcie normalnej pracy jest cały
czas zanurzony pod powierzchnią ścieków. Prowadnica mocowana do ściany pozwala zabezpieczyć układ przed
niepożądanym przemieszczaniem się po dnie komory oraz wypływaniem.
Modułowa budowa głowicy pozwala na zabudowę odpowiedniej ilości dyfuzorów rurowych niezbędnych do
dostarczenia ilości powietrza wynikającego z indywidualnych obliczeń zapotrzebowania danego obiektu.
CDRP jest zasilany w powietrze z indywidualnie dobieranych i zaprojektowanych zestawów dmuchaw lub sprężarek
wraz z obudową ochronną, armaturą rozdzielczą, redukcyjną i aparaturą sterowniczą stanowiąc kompleksowe rozwiązanie dla problematyki zagniwania ścieków i eliminacji uciążliwości odorowej.
Szczegółowe dane na zapytanie - oferujemy bezpłatne konsultacje.

www.corol.pl
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CZYSZCZAK REWIZYJNY CCRS należy do grupy armatury specjalistycznej, służącej do kontroli stanu rurociągów. Jest stosowany do
zabudowy w sieciach o ciśnieniu Pmax= 10 bar. Korpus i pokrywa są produkowane jako konstrukcje spawane z odpornych na korozję
wysokojakościowych stali stopowych np. AISI 304 lub 316.
CZYSZCZAK REWIZYJNY CCRP należy do grupy armatury specjalistycznej, służącej do kontroli stanu rurociągów. Jest stosowany do
zabudowy w sieciach o ciśnieniu Pmax= 10 bar. Korpus i pokrywa wykonane są z żeliwa sferoidalnego oraz pokryte antykorozyjną
powłoką epoksydową.
Czyszczaki rewizyjne są montowane w rurociągach przy pomocy kołnierzy PN10. Wgląd do pełnego przekroju rurociągu umożliwia
zamykany pokrywą otwór rewizyjny, który pozwala na przeprowadzenie monitoringu, oczyszczenie złogów, usuwanie zatorów
i udrażnianie przepływu.
Na życzenie, w pokrywie czyszczaków może być zamontowany zawór hydrantowy typ ZH-52, wykonany ze stopu aluminium AK11,
umożliwiający ciśnieniowe przepłukiwanie rurociągu.

OZNACZENIE I WYMIARY WYROBU

DN

Kołnierze
PN

Długość
zabudowy L

Okno rewizyjne
a / DN

Nr katalogowy
typ CCRS/CCRP

Wysokość
h1

Wysokość
h

Waga
kg
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Czyszczak rewizyjny kołnierzowy
80

10/16

500

250 x 80

80 / H1) 80

280

100

100

10/16

500

250 x 100

100 / H1) 100

280

110

27

125

10/16

550

300 x 125

125 / H1) 125

295

120

30

150

10/16

550

300 x 150

150 / H1) 150

310

138

42

200

10

650

350 x 200

200 / H1) 200

285

175

53

250

10

700

364 x 250

250 / H1) 250

305

220

75

300

10

750

400 x 300

300 / H1) 300

330

245

98

H1) Oznacza czyszczak z hydrantem
Na zapytanie dostępne są czyszczaki o średnicy do DN 600.

ZASTOSOWANIE
Czyszczaki stanowią wyposażenie rurociągów wymagających kontroli czystości oraz niezakłóconego przepływu medium. Są one
montowane w miejscach narażonych na tworzenie się zatorów, a szczególnie w najniższych punktach rurociągu, gdzie może
dochodzić do sedymentacji zanieczyszczeń. W sieciach punkty rewizji najczęściej umieszcza się w komorach rewizyjnych, montując
przed i za czyszczakiem zasuwy nożowe.
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ZESTAW WODOMIERZOWY
DO MONTAŻU WODOMIERZY ¾” i 1”
Zestaw służy do montażu wodomierzy na przyłączu wodocią gowym wewnątrz budynków oraz na zewnątrz w studzienkach
wodomierzowych.
Konstrukcja konsoli zestawu umożliwia regulację wysokości
montażu oraz długości zabudowy wodomierza.
Zgodnie z obowiązującymi normami w celu zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem wody w sieci wodociągowej, zestawy są wyposażone w antyskażeniowy zawór zwrotny, który posiada równocześnie zawory spustowe do poboru próbek
wody do badań.
Zestawy wodomierzowe trwale zabezpieczone przed korozją
za pomocą powłoki galwanicznej lub proszkowo malowane
farbami epoksydowymi. Na życzenie produkowane są wyroby
ze stali gatunkowych i niestandardowe wymiary.

DANE TECHNICZNE

Wykaz części

Materiał

Konsola

Blacha stalowa RSt 37-2, ocynk, malowanie EKB
Stal 1.4301*)

Zawory kulowe

Mosiądz z powłoką galwaniczną

Zawory antyskażeniowe

Mosiądz MO58

Śrubunki

Mosiądz MO58

Wkręty

Stal St37, ocynk

Kołki rozporowe

PE

*) wykonanie na zamówienie
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Spółka Corol produkuje i dostarcza następujące elementy technologiczne:
• Drabinki ze stali gatunkowych do zbiorników i komór podziemnych – mogą
posłużyć jako zejście do komory podziemnej lub wejście na zewnątrz budynku.
Wykonane z nierdzewnej, kwasoodpornej stali.
• Pomosty komunikacyjne i robocze – przeznaczone do komór podziemnych.
Ułatwiają komunikację w komorze podczas eksploatacji, napraw czy
przeglądów.
• Pokrywa włazu z polietylenu (PE 100) typ CWLP – przeznaczona do zabudowy
otworów włazowych znajdujących się w komorach podziemnych,
jednoskrzydłowa lub dwuskrzydłowa, odporna na korozję.
• Pokrywa włazu do komór podziemnych typ CWLN – przeznaczona do
zabudowy komór podziemnych. Wyposażona w zamek i wkładkę patentową
chroni przed aktami wandalizmu i niepożądanym otwarciem.
• Stojak kolumnowy do napędu armatury – przeznaczony do umieszczenia
napędu armatury na stanowisko znajdujące się powyżej poziomu zabudowy.

www.corol.pl
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WYROBY ZE STALI GATUNKOWYCH
KONSTRUKCJE STALOWE wg indywidualnych projektów
Przedmiotem naszej oferty są wyroby ze stali gatunkowych
szczególnie na wyposażenie obiektów technologicznych
związanych z gospodarką komunalną - instalacji oczyszczalni
ścieków oraz tłoczni:
DRABINY, POMOSTY, WŁAZY, BALUSTRADY, RUROCIĄGI,
SCHODY, POCHWYTY itp.
Wyroby są produkowane wg indywidualnych potrzeb
użytkowników, zgodnie ze wskazówkami i życzeniami naszych
Klientów,.
Doświadczenie w produkcji konstrukcji stalowych stanowi
gwarancję wysokiej jakości oraz solidności wdrażanych
projektów.
OPIS WYROBÓW:
DRABINY ZŁAZOWE
• przeznaczone do stosowania w komorach, otwartych
zbiornikach, obiektach, itd.
• wyposażone w wysuwaną poręcz, która ułatwia schodzenie
do i wychodzenie z komory na poziom gruntu
• szczeble pokryte ryflowaną blachą
• użytkowa szerokość pomiędzy podłużnicami w standardowym
wykonaniu wynosi 300 mm*
• drabiny o długości przekraczającej 2.9 m* powinny być
wyposażone w kabłąki ochronne
• spełniają wymagania konstrukcyjne wg polskich norm
PNM-71087 oraz PN-EN 131-1 i PN-EN 131-2
POMOSTY ROBOCZE, BALUSTRADY
• wykorzystywane do komunikacji oraz jako pomosty robocze
podczas przeglądów i napraw urządzeń
• konstrukcja wykonana ze stali 1.4301*
• kraty - żywica poliestrowa z włóknem szklanym
RUROCIĄGI CIŚNIENIOWE
• wykonywane wg indywidualnych projektów
• wszystkie konstrukcje poddane próbie ciśnieniowej, zgodnie
z PN-EN 12266-1

* inne materiały oraz wymiary na zapytanie
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Pokrywy włazów stanowią zabezpieczenie przed niepożądanym wtargnięciem do wnętrza komór podziemnych. Są
szczelne na wody opadowe i pyły, posiadają izolację termiczną, która zapobiega wykraplaniu się kondensatu.
Cyrkulację powietrza wewnątrz komory umożliwia kominek wentylacyjny, stanowiący standardowe wyposażenie
pokrywy. Wylot z kominka zabezpieczony jest siatką przed owadami, płazami, gryzoniami itd.
Na życzenie klienta otwieranie pokrywy może być wspomagane siłownikiem pneumatycznym, który jednocześnie
zabezpiecza przed jej opadaniem i samo zamykaniem. Rama pokrywy mocowana jest do betonowych ścian włazu za
pomocą kołków rozprężnych lub za pomocą kotew do zabetonowania.
Pokrywy włazów są wykonane z materiałów odpornych na agresywne środowisko.
WYKONANIA
• Produkty standardowe – pokrywy jednskrzydłowe typ CWLN i dwuskrzydłowe typ CWLD
• Na zapytanie pokrywy przeciwzalewowe typ CWLZ oraz inne wykonania wg indywidualnej dokumentacji
konstrukcyjnej
• Specjalne wykonanie włazów nieprzejezdnych z PEHD typ CWLP na wymiar wraz z projektem

Pokrywa typ CWLN

Pokrywa typ CWLD

TYPY POKRYW
OZNACZENIE

AxB
mm

C
mm

H
mm

H1
mm

CWLN

od 400 X 400
do 1500 x 1500

A i B + 100

260

90

CWLD

do 1500 x 3000

A i B + 100

260

90

Wymiary pozostałych typów pokryw wg indywidualnej dokumentacji.

MONTAŻ POKRYW
1 Zamocować ramę pokrywy do betonu w świetle otworu włazu za pomocą śrub kotwiących (optymalnie M6 x 70),
wykorzystując owiercone płaskowniki rozmieszczone na każdym boku ramy.
2. Przed osadzeniem ramy pokrywy należy wypełnić silikonem bruzdę montażową oraz powierzchnię podłoża pod
kołnierzem.

www.corol.pl
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Stojak kolumnowy służy do wyniesienia napędu armatury na pomost lub inne
stanowisko obsługi powyżej poziomu jej zabudowy.
WYKONANIE MATERIAŁOWE
•
•
•
•
•
•

kolumna - rura stalowa, materiał 1.4301
kołnierz stalowy - materiał 1.4301
przedłużenie - profil kwadratowy - materiał 1.4301
orzech - pręt kwadratowy – materiał 1.4301
mufa - materiał 1.4301
kółko ręczne - żeliwo GG25, aluminium lub inne, malowane proszkowo

Konstrukcja i materiały zastosowane do budowy stojaków zapewniają odporność
na korozję w agresywnym środowisku.

TYPY STOJAKÓW:
• Typ CSK – stojak mocowany do podłoża przy użyciu kołnierza. Do napędu
służy kółko ręczne;
• Typ CSA - w przypadku występowania dużego momentu obrotowego
oraz konieczności zastosowania przekładni, w miejsce kółka ręcznego
montowany jest kołnierz przyłączeniowy na którym montowany jest napęd
mechaniczny lub elektryczny;
• Typ CSC - w przypadku gdy występuje przesunięcie osi wrzeciona armatury
w stosunku do osi stojaka, do przeniesienia napędu stosowany jest wychylny
przegub Cardana;
• Typ CSW - w kolumnie stojaka montowany jest wskaźnik położenia armatury;
• Typ CSZ - stojak wyposażony w zabezpieczenie przed niepożądanym
uruchomieniem napędu.

WYMIARY
Wysokość
Lk mm

Średnica
kołnierza Dk
mm

Średnica
otworów
D1 mm

Rozstaw
otworów D2
mm

Grubość
kołnierza L2
mm

Długość
czopa L3
mm

Wymiar
orzecha
□ F mm

880

185

18

145

10

83 ± 2

83 ± 2

W tabeli podano wymiary w wykonaniu standardowym.
Inne wymiary na zamówienie.
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Oferta serwisowa:
• przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne dostarczanych
urządzeń;
• montaż urządzeń oraz wyposażenia kompletującego realizację
dostawy, remonty pomp w tym suszenie, przezwajanie,
wymiana części, malowanie, pomiary izolacji;
• projektowanie, wykonawstwo, programowanie, konserwacja
i modernizacja aparatury kontrolno – pomiarowej;
• budowa oraz obsługa eksploatacyjna biofiltrów;
• kompleksowa wymiana wsadów filtracyjnych wraz
z zagospodarowaniem odpadów;
• przeglądy i regulacja armatury na sieciach wodnych;
• montaż i nastawy napędów armatury przemysłowej;
• montaż i zabudowa wyposażenia ze stali gatunkowych
i tworzyw sztucznych dla obiektów przemysłowych
i gospodarki wodno – kanalizacyjnej między innymi włazy,
podesty, kominki, i inne;
• szkolenia eksploatacyjne w zakresie obsługi zamontowanych
urządzeń.

www.corol.pl
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PROFESJONALNA OBSŁUGA TECHNICZNA
• Doradztwo w zakresie doboru wyposażenia instalacji
komunalne i armaturę przemysłową
• Opracowanie konstrukcji oraz produkcja elementów ze stali
stopowych wg indywidualnej dokumentacji
• Kompletacja dostaw wyposażenia instalacji przemysłowych
• Usługi serwisowe – rozruch urządzeń, przeglądy gwarancyjne

TWORZYMY SKUTECZNE ROZWIĄZANIA
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