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Produktový list 2021 
Nástrčkové Parshallovy žlaby Montana 

Použití 
Parshallův žlab Montana v nástrčkovém provedení je vhodný pro snadné nástrčné napojení na 
kanalizační potrubí. Žlab je možno instalovat na: 

• spadiště 
• potoky 
• odvodňovací a zavlažovací kanály 
• výustí z kanalizací 

 
 

 
Nástrčkový Parshallův žlab 

 

Technický popis 
Zkrácený Parshallův žlab tzv. Montana žlab je umístěn v polypropylénové nádrži-boxu. V čele nádrže 
na vtoku je přivařen nátrubek odpovídajícího průměru pro připojení k přítokovému potrubí. Instalace 
je určena především pro případy, kdy je měření instalováno ve spadišťových šachtách nebo na 
výustních objektech do recipientu se skluzem min 10 %.  
Způsob připojení je individuální dle typu a velikosti přítokového potrubí (např.: nátrubek se prostrčí 
stěnou šachty přes odpovídající těsnící kroužek skruže a vně šachty se napojí přesuvkou na potrubí, 
druhou možností vhodnou pro stávající kanalizace a spadiště je výroba nátrubku přesného průměru 
tak, aby byl nátrubek menší o cca 7 až 10 mm než vtokové potrubí do šachty. Nátrubek se zasune do 
stávajícího potrubí a prostor spoje mezi potrubími se zatmelí). Prostor mezi Parshallovým žlabem typ 
Montana a PP nádrží je po osazení nádrže na nosnou konstrukci v šachtě vybetonován při teplotě 
ovzduší 5 až 15 °C.  
Tato konstrukce není vhodná pro průběžné kinety v kanalizačních šachtách bez skluzu min 10% nebo 
spadištěm za měrným žlabem. Měrná nádrž musí být na nosné konstrukci fixována proti posunu a 
dynamickému zatížení – vibrace proudící vody. Nosná konstrukce není naší dodávkou a musí být 
vyprojektována projektantem. Při návrhu nosné konstrukce, samotné šachty a případného zastropení 
je nutno dbát toho, aby byl zajištěn pohodlný přístup k měrnému objektu. 
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Hydraulické podmínky a instalační podmínky 
Parshallův měrný žlab s nádrží je osazen vodorovně v ose koryta a pro jeho správnou funkci je 
nezbytné provést hydraulické posouzení podmínek na přítoku a na odtoku ze žlabu. Na přítoku musí 
být v celém rozsahu průtoků říční proudění (Fr<0,5), na odtoku je spadiště. Pokud není za měrným 
žlabem spadiště pak je nezbytné do nádrže instalovat standardní Parshallův žlab a nikoli jeho 
zkrácenou verzi. Výpočty návrhu umístění provádíme pro naše produkty zdarma. 
 

Nástrčkový žlab je možno vyrobit v samonosné měrné šachtě, nabídky šachet jsou na webové 
stránce www.pars-aqua.cz. 

  

Technické parametry nástrčkových Parshallových žlabů 
parametr jednotka P1 P2 P3 popis 
Qmin l/s 0,26 0,52 0,78 min. průtok 
Qmax l/s 6,22 15,1 54,6 max. průtok 
m kg 21 28 52 hmotnost 
W cm 2,54 5,08 7,62 šířka hrdla 
B´ cm 30 34 39 vzdálenost UZ sondy před hrdlem 
D cm 16,8 21,4 25,9 šířka kanálu na přítoku do žlabu 
E cm 23 26,4 46,7 max. hloubka na vstupu 
L cm 50 65 80 délka obdélníkové nádrže 
A cm 31 39 45 šířka obdélníkové nádrže 
V cm 35 40 62 výška obdélníkové nádrže 
V2 cm 10 10 15 vzdálenost mezi spodním povrchem nádrže a dnem P. žlabu 
Poznámka:  

Rozměry se mohou lišit v závislosti na připojovacím potrubí a podmínkách  

 

Hydraulické vlastnosti Parshallova žlabu: 
Parshallův měrný žlab se osazuje vodorovně v ose koryta. Na přítoku musí být v celém rozsahu 
průtoků říční proudění (Fr<0,5) a zároveň hladina nesmí být odporem žlabu vzduta natolik, aby došlo 
k významnému snížení rychlosti a tím k sedimentaci suspendovaných látek v korytě do velké 
vzdálenosti před žlabem (částečná sedimentace v úseku dlouhém před žlabem nezpůsobuje provozní 
problémy a sedimenty jsou při přívalech pravidelně odplavovány). Proudění musí být vyrovnané, bez 
vírů a vlnění – rychlostní profil musí být vyrovnaný. Na odtoku musí být voda dostatečně zaklesnutá 
tak, aby poměr zatopení hd/ha nebyl vyšší než povolená hodnota 0,5. Způsob hydraulického výpočtu, 
a to včetně návrhu uklidňovací délky před žlabem, zúžení a rozšíření koryta jsou uvedeny na našich 
stránkách www.pars-aqua.cz. V případě potřeby zašleme vzorové projekty měrných žlabů v šachtách 
(v autocadu, nebo výkres) a zároveň na vyžádání zdarma provedeme kontrolní hydraulický výpočet 
Vašeho uspořádání měrné trasy. 
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