
MEVA SWP + CPS
ZESPÓ£ P£UKANIA, ODWADNIANIA I ROZDRABNIANIA SKRATEK

Zarówno w przypadku pras odwadniaj¹cych 
jak i prasop³uczek, odwadnianie skratek zachodzi 
przez docisk w kolanie orurowania transportowego 
odprowadzajacego  skratki  do  kontenera.

Koniecznoœæ kompromisu  pomiêdzy  
bezawaryjnym  transportem  skratek (bez blokowania 
w orurowaniu), a stopniem wyp³ukania i odwodnienia 
powoduje, ¿e uzyskiwane wyniki nie s¹ w pe³ni 
zadawalaj¹ce.

Nowatorskie rozwi¹zanie firmy MEVA polega 
na zastosowaniu œrubowego przenoœnika 
o d w a d n i a j ¹ c o  -  r o z d r a b n i a j ¹ c e g o  C P S  
wspó³pracuj¹cego z prasop³uczk¹ SWP.  Rozwi¹zanie  
to  eliminuje  problem  opisany  powy¿ej i pozwala 
uzyskaæ zupe³nie nowe jakoœciowo  parametry  
skratek:

Przenoœnik CPS odbiera skratki podawane przez prasop³uczkê SWP poprzez krótkie po³¹czenie kolanowe. 
Urz¹dzenia pracuj¹ naprzemiennie.  W  trakcie  kolejnych  cykli  pracy  prasop³uczki,  wyp³ukane  i  odwodnione  
skratki  gromadz¹  siê w  kolanie  ³¹cz¹cym  oba  urz¹dzenia.   Œruba  transportowa  przenoœnika  CPS  w  okresie  
postoju  stanowi  opór dla dociskanych przez SWP skratek, co znacznie zwiêksza stopieñ ich wyp³ukania i 
odwodnienia.  Po okreœlonej liczbie cykli pracy prasop³uczki œruba przenoœnika  wykona kilka obrotów odbieraj¹c 
czêœæ skratek z kolana ³¹cz¹cego oba urz¹dzenia. Prasop³uczka  zostanie  ponownie  uruchomiona  po  
zatrzymaniu  przenoœnika.  Tryb  pracy  obu  urz¹dzeñ  jest powi¹zany  z  cyklami  pracy  kraty  separuj¹cej  skratki.

No¿e rozdrabniaj¹ce skratki s¹ zainstalowane na wylocie przenoœnika CPS, zatem rozdrabnianie skratek ma 
miejsce po ich wyp³ukaniu i odwodnieniu. Przy rozdrabnianiu skratek przed p³ukaniem i odwadnianiem czêœæ 
rozdrobnionych zanieczyszczeñ powraca do œcieków wraz z wod¹ p³ucz¹c¹, co mo¿e powodowaæ problemy w 
trakcie dalszego procesu oczyszczania œcieków i odwadniania osadów. Zastosowanie zespo³u SWP + CPS eliminuje 
ten problem.

usuwanie materii fekalnej

redukcja masy skratek

zawartoœæ suchej masy

wartoœæ opa³owa (stan analityczny)

90 - 100%

70 - 85%

50 - 65%

ok. 20 MJ/kg

Skratki po SWP+CPS nadaj¹ siê do spalania!

zawartoœæ
suchej masy 65%

zawartoœæ
suchej masy 60%


	Strona 1
	Strona 2



