
SEPARATOR Z PŁUKANIEM PIASKU  SWA 
 

 
 

 

 

 

FILTR POWIETRZA OCS 

  

 

Separator SWA pracuje sekwencyjnie; sygnał uruchamiający pompę podającą 

pulpę piaskową rozpoczyna cykl pracy separatora, który obejmuje kolejno 
następujące etapy: podawanie pulpy, płukanie piasku, sedymentację piasku, 
spust zanieczyszczeń organicznych, odwadnianie i wyładunek piasku. 
Strumieniowy przepływ wirowy pulpy wewnątrz górnego, stożkowego 
zbiornika separatora powoduje separację piasku i materiału organicznego z 
pulpy. Materiał organiczny jest usuwany przez zintegrowany system płukania 
piasku, na który składa się praca mieszadła oraz dysz doprowadzających 
wodę płuczącą od dołu cylindrycznego zbiornika separatora.  
Oddzielone zanieczyszczenia organiczne są odprowadzane poprzez wylot 
wyposażony w zasuwę, znajdujący się poniżej spustu wody znad krawędzi 
przelewowej w górnej części zbiornika.  
Gdy sedymentujący piasek osiąga odpowiedni poziom w dolnym, 
cylindrycznym zbiorniku separatora, sygnał z ciśnieniowego czujnika poziomu 
piasku uruchamia  przenośnik ślimakowy. Czysty piasek jest odwadniany w 
trakcie transportu do wylotu przenośnika. 

Typoszereg separatorów SWA obejmuje 8 typów zróżnicowanych 
gabarytowo; najmniejszy, SWA 9 ma przepustowość pulpy 7-9 l/s i wydajność 
usuwania piasku 0,3 m

3
/h, największy SWA 28XG odpowiednio 20-28 l/s i 3 

m
3
/h. 

Separatory SWA zapewniają poniżej 3% zawartości materii organicznej w 
wypłukanym piasku oraz zawartość suchej masy 90%. 

 

 

URZĄDZENIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

MonoScreen SMEVA R M 
WYJĄTKOWA  KRATA SCHODKOWA  

 produkcji Nordic Water Products AB

 

 
 GĘSTE  KRATY SCHODKOWE MEVA –  CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  (dotyczy wszystkich typów krat  MEVA)  

Konstrukcja krat umożliwia łatwą adaptację do pracy w terenie otwartym w warunkach zimowych; dodatkowym 
wyposażeniem jest wówczas izolacja ciepłochronna i instalacja grzewcza montowane wewnątrz kraty. 
 

Kraty samoczyszczające się; nie wymagają instalacji wody płuczącej i systemu szczotek. 
 

Hermetyczne obudowy krat są wyposażone w drzwiczki inspekcyjne oraz króćce wentylacyjne. 
 

Możliwość obrotowego podnoszenia krat w celach okresowych przeglądów i konserwacji (bez konieczności 
demontażu kraty z kanału). 

 

Próg wlotu krat zabezpieczony ruchomą osłoną uniemożliwiającą zatrzymywanie się w dolnej części krat stałych 
zanieczyszczeń wleczonych po dnie kanału. Zabezpiecza to kraty przed blokadą mechanizmów. 

 

Stały prześwit rusztu krat dzięki precyzyjnej konstrukcji urządzenia i właściwym rozmieszczeniu wymienialnych 
elementów dystansowych. 

 

Całkowicie rozbieralna konstrukcja, przez co wymiana elementów jest bardzo łatwa; pręty filtrujące są zatrzaskowo 
mocowane do poprzecznic, elementy dystansowe są zatrzaskowo mocowane do prętów. 

 

Ramy krat są wykonane z płyt giętych o grubości 5 mm, a pręty filtrujące z płyt o grubości 3 mm. 
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Filtr OCS służy do dezodoryzacji, usuwa z powietrza uciążliwe i szkodliwe dla 
zdrowia zanieczyszczenia często obecne w oczyszczalniach ścieków, takie 
jak siarkowodór, amoniak i merkaptany.  
Złoże filtra zawiera węgiel impregnowany i aktywowany katalitycznie. W 
wyniku reakcji katalitycznych  zachodzących w złożu szkodliwe związki siarki i 
azotu są przekształcane w związki obojętne. Węgiel złoża nie bierze udziału w 
tych reakcjach, stanowi jedynie nośnik dla katalizatorów; stąd długi okres 
eksploatacji złoża. 
Objętość złoża filtra MEVA OCS  dla określonego przepływu powietrza jest 
znacznie mniejsza od objętości analogicznego filtra z węglem aktywnym, w 
którym adsorpcja jest jedynym procesem usuwania zanieczyszczeń. 

ZALETY: 

sprawność usuwania zanieczyszczeń do 99%, 
długa żywotność złoża (do 8 lat), 
bardzo dobre efekty w warunkach wysokiej wilgotności, 
małe rozmiary w porównaniu z innymi rozwiązaniami, 
nie wymaga instalacji zraszających oraz stosowania reagentów, 
brak elementów ruchomych, wentylator wymuszający przepływ powietrza 
jest jedynym urządzeniem mechanicznym systemu, 
niskie koszty eksploatacji. 



ROTOSCREEN DS 

           

 

ROTOSCREEN RS 

          
 
MULTI RAKE SCREEN MRS 

Krata gęsta RotoScreen DS ma nowatorski układ przeniesienia napędu; 
napęd z przekładni do ruchomego rusztu prętów filtrujących jest przenoszony 
za pośrednictwem sztywnych płyt bocznych, co stabilizuje konstrukcję kraty i 
zmniejsza liczbę części ruchomych. W kracie MEVA RotoScreen DS 
łańcuchy i koła łańcuchowe nie są stosowane. Ułatwia to eksploatację kraty 
(brak konieczności smarowania i regulacji łańcuchów). Ruszt kraty ma 
jednakową geometrię schodków na całej długości, tak jak w przedstawionej 
niżej kracie RS. 

Typoszereg krat DS obejmuje 10 typów zróżnicowanych gabarytowo; 
najmniejsza krata, DS 9 ma wysokość zrzutu skratek 0,9 m, natomiast 
wysokość zrzutu największej kraty - DS 47 wynosi 4,75 m. 

Oferujemy kraty DS o szerokościach użytecznych od 390mm do 1840 mm 
oraz prześwitach 1, 2, 3, 5 i 6 mm. 

Tradycyjna krata gęsta RotoScreen RS z łańcuchowym przeniesieniem 
napędu. Krata jest wyposażona w automatyczne oliwiarki do ciągłego 
smarowania łańcuchów oraz napinacze łańcuchów. 

Ruszt kraty ma jednakową geometrię schodków na całej długości, schodki 
wykonują ruch po okręgu co ułatwia podnoszenie skratek już z najniższego 
schodka. Dzięki temu krata skutecznie działa też dla niskich poziomów 
ścieków przed kratą (od ok. 25 cm). 

Typoszereg krat RS obejmuje 10 typów; najmniejsza krata,  RS 10 ma 
wysokość zrzutu skratek równą 1 m, natomiast wysokość zrzutu największej 
kraty - RS 47 wynosi 4,7 m. 

Oferujemy kraty RS o szerokościach użytecznych od 180 mm do 1800 mm 
oraz prześwitach 1, 2, 3, 5 i 6 mm. 
 
 

Wielozgrzebłowa krata MRS do głębokich kanałów, stosowana jako krata 
rzadka lub gęsta z prześwitem 5 mm.  Ruszt kraty może być wykonany z 
prętów o przekroju w kształcie kropli wody, co wydatnie zmniejsza jego opór 
hydrauliczny. Zgarniacz zrzutni skratek jest wyposażony w wymienną 
krawędź wykonaną z trudnościeralnego tworzywa sztucznego. 
Krata może być wykonana w wersji umożliwiającej obrotowe podnoszenie z 
kanału w celach przeglądów i remontów. Przy instalacji kraty w miejscach 
trudnodostępnych, krata jest dostarczana w sekcjach do łatwego montażu. 

Wysokość zrzutu skratek krat MRS; od 1,5 m do 15 m, 
szerokość całkowita; od 50 cm do 3 m, 
standardowy kąt montażu; 75

o
 lub 80

o
, 

prześwit; od 5 mm do 10 cm. 
 

 

PRZENOŚNIK ODWADNIAJĄCO-ROZDRABNIAJĄCY CPS 

 

 
 KOMPAKTOR SKRATEK CPX 

 
 

 

 

 

Przenośnik CPS współdziała z prasopłuczką SWP; każde urządzenie ma 

oddzielny napęd, urządzenia pracują naprzemiennie. W trakcie kolejnych cykli 
pracy SWP wypłukane i odwodnione skratki gromadzą się w kolanie łączącym 
oba urządzenia. Śruba transportowa przenośnika CPS w okresie postoju 
stanowi opór dla dociskanych przez SWP skratek, co znacznie zwiększa 
stopień ich wypłukania i odwodnienia. Stałe noże rozdrabniające skratki są 
zainstalowane na wylocie przenośnika CPS, zatem rozdrabnianie skratek ma 
miejsce po ich wypłukaniu i odwodnieniu. Tryb pracy obu urządzeń jest 
powiązany z cyklami pracy kraty separującej skratki.  
Przenośnik CPX ma napęd ciągnący oraz wałową spiralę transportową 

Rezultaty: redukcja masy skratek;  70% – 75% 
                 zawartość suchej masy; 45% – 50%, 

 

Prasopłuczka SWP stanowi niezbędny element w zespołach urzadzeń do 
odbioru i obróbki skratek wyposażonych w przenośnik CPS lub kompaktor 
CPX. 
Może też pracować samodzielnie, lecz w takim przypadku skratki będą miały 
gorsze parametry odwadnienia i redukcji  masy.  

Prasopłuczka SWP zapewnia wysoki stopień wymywania materii fekalnej ze 
skratek; dzięki temu związki węgla, potrzebne w późniejszych etapach 
oczyszczania ścieków, powracają do ścieków wraz z odciekiem z urządzenia. 
W wyniku płukania skratki pozbawione są uciążliwości zapachowej. 
 

PRASOPŁUCZKA SKRATEK SWP 

  

Kompaktor CPX współdziała z prasopłuczką SWP tak jak opisany wyżej 
przenośnik CPS. Na połączeniu prasopłuczki z kompaktorem zachodzi 
częściowe rozdrobnienie skratek. 
Kompaktor jest wyposażony w dwusekcyjną spiralę o zmiennym skoku; 
pierwsza sekcja (spirala wałowa) pracuje w strefie dociskania, druga sekcja w 
części transportowej to spirala bezwałowa. Zastosowanie spirali bezwałowej u 
wylotu jest możliwe, ponieważ kompaktor ma napęd pchający. Takie 
rozwiązanie eliminuje możliwość zablokowania wylotu skratkami. Spirala w 
strefie dociskania ma nawój znacznie gęstszy, niż bezwałowa spirala 
transportowa. Zapewnia to odpowiednio duże ciśnienie w strefie dociskania 
skratek oraz niezawodny transport skratek po obróbce.  

Rezultaty: redukcja masy skratek;  70% – 80% 
                 zawartość suchej masy; 45% – 55%, 

  

W ofercie również; prasy śrubowe bez funkcji płukania skratek, prasy tłokowe,  przenośniki transportowe 
w różnej konfiguracji oraz  ZBLOKOWANE  STACJE  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW  DOWOŻONYCH. 
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