Volute – Pier cieniowa prasa do odwadniania osadów
OPIS URZ DZENIA
Prasa Volute jest innowacyjnym rozwi zaniem dla gospodarki osadami ciekowymi.
W urz dzeniu wykorzystano proces bezci nieniowego odwadniania osadu po flokulacji
podczas powolnego mieszania mechanicznego. Poprzez zastosowanie ruby o zmiennym
skoku oraz ruchomych i nieruchomych pier cieni w komorze odwadniania, łatwo odpływa
filtrat, co czyni pras bardzo wydajn . Prasa Volute to kompaktowe urz dzenie zapewniaj ce
24-godzinn bezobsługow prac (kontrola urz dzenia raz w tygodniu). Urz dzenie mo e by
stosowane zarówno do osadów biologicznych (np. dla st enia osadu 0,2% wydajno prasy
od 0,3 m3/h do 90 m3/h), jak i osadów poflotacyjnych (np. dla st enia osadu 3,5% wydajno
prasy od 0,03 m3/h do 8,6 m3/h), b d po oczyszczaniu mechaniczno-chemicznym. Prasa
Volute umo liwia odwodnienie osadu do zawarto ci wody 80+/-5% (zawarto suchej masy
~25%).
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Jedn z pierwszych aplikacji prasy Volute była instalacja do odwadniania biologicznego
osadu nadmiernego z komór napowietrzania zag szczonego grawitacyjnie (st enie 0,9-1,4%).
Prasa Volute miała za zadanie zast pi istniej c , mało efektywn pras ta mow . Parametry
osadu surowego były nast puj ce: pH 6,6, zawiesina 0,34%, tłuszcz 2,8% (w przeliczeniu na
zawiesin ). Po zamianie systemu odwadniania na pras Volute zaobserwowano obj to ciowo
rednio o 37% mniejsz ilo osadu po odwodnieniu do zagospodarowania (rys 1.)
Ponadto drastycznie zredukowano ilo wody u ywanej do płukania prasy - z 800 m3/d
do ~1m3/d (rys 2.). Przez pierwsze dwa miesi ce pracy prasy Volute ustalono optymalne
parametry jej działania, co dało znakomity efekt i wyra ne polepszenie stanu gospodarki
osadowej komunalnej oczyszczalni cieków.
MECHANIZM PRASY
Konstrukcja prasy Volute składa si z ruchomych (poruszanych przez rub ) oraz
nieruchomych pier cieni. Zmniejszaj cy si skok ruby pozwala na zmniejszanie odległo ci
pomi dzy pier cieniami, co prowadzi do stopniowego wzrostu ci nienia i odwadniania osadu.
Na płytce ko cowej istnieje mo liwo
regulacji stopnia odwodnienia osadu poprzez
regulacj docisku.
ODWADNIANIE OSADU
Prasa Volute dobrze odwadnia osady mocno uwodnione i zaolejone bez ryzyka zablokowania
cz ci odwadniaj cej (z ang. clog-free) oraz bez konieczno ci stosowania wst pnego
zag szczania grawitacyjnego. Osad doprowadzony do prasy jest kondycjonowany tj.
mieszany z koagulantem i polimerem (lub tylko z polimerem), co prowadzi do powstawania
du ych aglomeratów osadu. Tak przygotowany osad kierowany jest do komory odwadniania i
zag szczania.
Osad odwodniony na prasie Volute zawiera 15-30% suchej masy. Dla osadów z oczyszczalni
komunalnych zawarto suchej masy po odwadnianiu na prasie Volute to ponad 20%. Dla
porównania na prasie ta mowej osi ga si do 17 % suchej masy. Dla innych rodzajów osadu
np. z przemysłu chemicznego osi gni to na prasie Volute 29%, a
z przemysłu
samochodowego 38% suchej masy. Zawarto ko cowa suchej masy zale y od: ilo ci

dodanego koagulantu oraz polimeru, pr dko ci obrotowej ruby oraz wielko ci szczeliny przy
płytce ko cowej.
ZU YCIE ENERGII
Koszty eksploatacji prasy Volute zwi zane ze zu yciem energii s znacznie mniejsze w
porównaniu z tradycyjn pras filtracyjn i wirówk dekantacyjn (rys 3).
REFERENCJE
W około 40 krajach (Europa, Ameryka Północna, Azja, Afryka, Australia i Oceania)
zaistalowanych zostało ponad 1400 pras Volute, z czego ponad 400 w oczyszczalniach
komunalnych (do Q=20 000 m3/d), a pozostałe m.in. w przemy le mleczarskim, tekstylnym,
spo ywczym, kosmetycznym, samochodowym, elektronicznym czy zakładach uboju mi sa
Lista referencyjna w Polsce:
PINI-Polonia - najwi ksza ubojnia trzody chlewnej w Europie Centralnej, pierwsza w Polsce
prasa Volute uruchomiona w 2010 roku.
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