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Движение на водата и въздуха във вертикален 

канализационен клон

Начинът на движение на отпадъчните води във вертикален праволинеен клон зависи от 

количеството им. Малките водни количества (0,05 - 0,3 I/s) падат до стените на клона и въздухът 

се движи срещу тях. С нарастване на водното количество се запълва част от тръбата , като след 

0,3 - 0,5 m се образува воден пръстен- разрез II-II и се засмуква въздух от атмосферата през 

вентилационната част на клона. Водата, която изтича от отводната тръба, създава голямо местно 

съпротивление на движещия се налоду въздух и затова се получава дефицит от въздух във 

вертикалния клон. Ако постъпващият въздух от атмосферата. nog сечение II-II съответства на 

засмукващата (ежекционната) способност на водата до дефицит на въздух не се достига.

:

. Движение на водата и въздуха във вертикален канализационен клон 
а - при изтичане на вода от отводна тръба; б - при прехода на вертикалния клон в хоризонтален; в -

изпълнение на прехода
1 - вертикален канализационен клон; 2 - отводна тръба; 3 - хоризонтален клон; 4 - въздух; 5 - вода '



ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСМУКВАЩАТА (ЕЖЕКЦИОННАТА) 

СПОСОБНОСТ И ПРИТОКА НА ВЪЗДУХ

q1 – ежекционна способност на ВКК

q2 – приток на въздух

Q – Отпадъчно водно количество на ВКК



ЕЖЕКЦИОННА СПОСОБНОСТ НА ВКК

Q – отпадъчното водно количество на ВКК

D – вътрешният диаметър на ВКК

d – диаметър на отводната канализационна тръба

L – работната височина на ВКК

α – ъгълът на свързване на отводната тръба



ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ВЪЗДУХА ВЪВ 

ВЕРТИКАЛЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 

а - праволинеен вертикален клон; б - с хоризонтално отклонение в долната част; в -

с хоризонтално отклонение в горната част



ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА  В 

КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Вертикален канализационен

клон с разклонител от 45 0 и по-

малък диаметър на отводната

тръба

Движение на отпадъчната вода при разклонител 88,5 °

с еднакви диаметри 

а - при пълнеж на отводната тръба h/d = 0,5; 

б - при пълнеж на отводната тръба h/d < 0,5



Видове вентилация на канализационната 

инсталация

а - основна;

б - вторична с допълнителен вентилационен клон - директна;

в - вторична - индиректна;

г - вторична с вентилация и на отводните тръби

Основна вентилация с общ

вентилационен клон



Изменение на налягането на въздуха във 

вертикален канализационен клон с разклонители 

"Sovent”



Свързване на отводните тръби към хоризонтални 

отклонения на вертикалния канализационен



Отводнпване при терасовидно разположени 

санитарните прибори 



Противовакуумни клапи



Противовакуумни клапи

Критерии за проектиране съгласно Европейски стандарт EN 
12056-2

Минимален въздушен поток за Противовакумните клапи 

При вентилация на етажните 
клонове

При вентилация на 
вертикалните 

канализационни клонове 

Минималното количество въздух за всеки диаметър  се определя 
по следната формула:

За пълнеж 50%: QAmin = 1 x QWmax
За пълнеж 75%: QAmin = 2 x QWmax 

QA
min = 8 x QW

max

DN 
(mm)

50% QA 
(1/s)

75%
QA (1/s)

DN (mm) QA (1/s)

30 0.60 1.2 60 4
40 0.75 1.5 70 12
50 0.75 1.5 80 16
60 1.50 3.0 90 22

70 2.25 4.5 100 32

80 3.00 6.0

DN
Номинален 
диаметър

QA
min

Минимално 
количество въздух

QW
max

Максимално водно 
количество

90 3.40 6.8

100 3.75 7.5 

Пропускна способност Studor Mini-
Vent:7.5 l/s при -250 Pa 

Пропускна способност Studor Maxi -
Vent:35 l/s при -250 Pa

Температурен обхват на 
Studor клапите :
-40оC до 66оC 



КРАЙ


