TABELA PORÓWNAWCZA - VOLUTE oraz pozostałe urz dzenia odwadniaj ce
Prasa pier cieniowa Volute

Prasa rubowa

Wirówka

Prasa ta mowa

SPECYFIKACJA

Model

ES-301

100 kg.sm./h max.)

Główn cz ci prasy VOLUTE jest komora ze
rub oraz naprzemiennie uło onymi ruchomymi i
nieruchomymi pier cieniami.
Osad oddzielany jest od wody poprzez
zwi kszane wewn trzne ci nienie (za pomoc
ruby) w komorze odwadniania.
Przez obrót ruby pier cienie s poruszane,
powoduj c odwadnianie osadu (zabezpiecza to
równie przed zablokowaniem przez osad komory
odwaniania).

Zasada działania

Główn cz ci urz dzenia jest obrotowa
ruba oraz sito szczelinowe lub płyta
perforowana.
Sito szczelinowe lub płyta perforowana pracuje
w funkcji filtra. Sucha masa osadu odzielona jest
od wody poprzez ci nienie spowodowane
obrotem ruby.
Odwownienie grawitacyjne i ci nieniowe
odbywa si przy u yciu flokulantów
wi acych osad w wi ksze aglomeraty.

rednica wewn trzna: 800mm

Ta ma o szeroko ci 1m

Mechanizm wirówki umieszczony jest w
Najwa niejsz cz ci urz dzenia jest
zamkni tej obudowie.
wykonana z materiału ta ma.
Proces separacji wykorzystuje ró nic g sto ci
Po odwodnieniu grawitacyjnym, osad
wody i cz ci stałych.
ciskany jest pomi dzy dwoma ta mami.
Osad kierowany jest do wiruj cego, przy
Odwadnianie i zag szczanie odbywa si
wysokich obrotach, b bna. Siła od rodkowa
poprzez kompresj przy u yciu wałków i ta m.
powoduje oddzielenie cz ci stałych od wody.











Powierzchnia

3260mm × 940mm

(wraz z panelem kontrolnym i zbiornikiem
flokulacj)

3182mm × 630mm

(wymiary nie zawieraj panelu kontrolnego i
zbiornika flokulacji)
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rednica wewn trzna: 500mm

odwadniania

Skuteczno
(



(Wydajno

2910mm × 1485mm

(wymiary nie zawieraj panelu kontrolnego i
zbiornika flokulacji)

3150mm × 1950mm

(wymiary nie zawieraj panelu kontrolnego i
zbiornika flokulacji)

Monta
Waga

840kg

(wraz z panelem kontrolnym i zbiornikiem
flokulacji)

550kg

(wymiary nie zawieraj panelu kontrolnego i
zbiornika flokulacji)

1900kg

(wymiary nie zawieraj panelu kontrolnego i
zbiornika flokulacji)

3000kg

(wymiary nie zawieraj panelu kontrolnego i
zbiornika flokulacji)









































































Drgania i hałas
Zastosowanie do osadów zaolejonych
Obsługa
Koszty inwestycyjne
*Zu ycie energii elektrycznej

0.8kWh
2 400 zł/rok

0.8kWh
2 400 zł/rok

11kWh
32 000 zł/rok

1.20kWh
3 500 zł/rok

*Zu ycie wody

0.04 /h
1 100 /year

0.5 /h
15 000 zł/rok

2.5 /h
73 000 zł/rok

4.6 /h
135 000 zł/rok

Całkowite koszty eksploatacyjne

3 500 zł/rok

17 400 zł/rok

105 000 zł/rok

138 500 zł/rok

*Zało ony koszt energii elektrycznej to 0.4zł/kWh a wody 4.0zł/m3. Koszty eksploatacyjne obliczone dla powy szych urz dze dla cyklu operacyjnego 20 h/doba, 365 dni/rok.
*Powy sze dane zostały przedstawione dla okre lonej aplikacji oraz warunków eksploatacyjnych. Dane mog si zmienia w zale no ci od wła ciwo ci odwadnianego osadu oraz warunków eksploatacyjnych danej instalacji.

