
Nešmenų iš dumblo sulaikymo 
įrenginys

STRAINPRESS®

2019 m., kovasnh
TEC



Siurblių ir maišytuvų apsauga

 mažesnis priežiūros poreikis

 efektyvesnis darbas

Dumblo sulaikymo privalumai

Skiautėmis užsikimšęs siurblys

Plaukais užsikimšęs džiovintuvas   Plastiku apsivyniojęs maišytuvas



Nešmenų, plaukų ir pluošto pašalinimas iš 
dumblo ir technologinio vandens

 mažesni eksploatavimo kaštai

 geresnis proceso našumas

Dumblo sulaikymo privalumai

Naras po dumblo pūdytuvo valymo Užsikimšęs šilumokaitis



Nešmenų atskyrimas ir nusausinimas 
viename etape

 mažesni dumblo apdorojimo kaštai

 geresnis dumblo utilizavimas

Dumblo sulaikymo privalumai

BeforeBefore

AfterAfter

Nevalytas 
nusausintas 
dumblas 
(prieš)

Išvalytas 
nusausintas 
dumblas 
(po) 



Siurblio įrengimas sistemoje

 galima montuoti esamame 
vamzdyne
 neišsikišęs į išorę

 sulaiko 

     - kvapų

     - aerozolių

     - korozinių dujų

     - sprogių atmosferų išsiskyrimą

Dumblo sulaikymo privalumai

Neapsaugotos grotos



 nešmenų atskyrimas ir nusausinimas 
viename etape 

 keičiamos filtro perforacijos

 integravimas slėginiame vamzdyne

 uždara sistema

 įtekėjimas iki 240 m³/h

 kontroliuojamas išleidimo slėgis optimaliai 
sausam produktui gauti

 tipinis nešmenų TS > 40 %

 veikia be plovimo vandens

 pilnai pagamintas iš nerūdijančio plieno

STRAINPRESS® – pagrindinės savybės

Riebalų filtravimas vienoje linijoje



STRAINPRESS®– veikimo principas

Įleidžiamos 
nefiltruotos 
nuotekos

Išleidžiamos 
filtruotos 
nuotekos

Pašalinti 
nusausinti 
nešmenys

Sraigto pavara

Kūginė 
filtravimo

dalis

Cilindrinė 
nusausinimo 

dalis

Spaudimo 
kūgis



STRAINPRESS®– veikimo principas

Variklio apkrova
Slėgio lygį

Kūgio apkrovai

sraigtas 

Įleidžiamos 
nefiltruotos 
nuotekos

Išleidžiamos 
nefiltruotos 
nuotekos

Slėgio nuostoliai

sukeliaįjungiamas

subalansuota



STRAINPRESS®– suvartojimas

Elektros energija
pagrindinei pavarai

- Variklio galia: 2,2 kW (290 dydis)

                          3 kW (430 dydis)

- Įprasta apkrova: 30 – 60 %

- Įprastas našumas: 10 – 60 %

                            Galimas -100 % 

Suspaustas oras
Pneumatiniam spaudimo kūgiui

- Reikalingas slėgis: 7 bar

- Suvartojimas: 15 – 25 lN/min



STRAINPRESS® 290 – našumas

 Įprastas nusausintų nešmenų našumas < 0,5 m³/h  (maks. 1,0 m³/h)

Nešmenų iš dumblo sulaikymo įrenginio 
STRAINPRESS® našumas

- Pirminis dumblas -
- Filtro akučių dydis 5 mm
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Įtakos našumui taip pat turi šie 
faktoriai:
- dumblo/nešmenų savybės
- Filtravimo našumas
      paprastai < 500 l/h; < 2,2 gpm
      maks. 1000 l/h; 4,4 pgm
- Filtro akučių dydis
- Slėgio lygiai
- Pin maks. 1,2 bar; Δp <= 0,4 bar)



STRAINPRESS® 430 – našumas

 Įprastas nusausintų nešmenų našumas < 1,0 m³/h  (maks. 2,0 m³/h)

Nešmenų iš dumblo sulaikymo įrenginio 
STRAINPRESS® našumas

- Pirminis dumblas -
- Filtro akučių dydis 5 mm

Įtakos našumui taip pat turi šie 
faktoriai:
- dumblo/nešmenų savybės
- Filtravimo našumas
      paprastai < 1000 l/h; < 4,4 gpm
      maks. 2000 l/h; 8,8 pgm
- Filtro akučių dydis
- Slėgio lygiai
- Pin maks. 1,2 bar; Δp <= 0,4 bar)
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STRAINPRESS 5 mm

Pirmutinės grotos

27 %

35 %

27 %

Strypų išdėstymas 10 mm           Perforacijos 6 mm               Perforacijos 

STRAINPRESS®– efektyvumas

Iš trijų skirtingų gamyklų surinkti nešmenų  
duomenys naudojant 

pirmutines grotas ir STRAINPRESS®

Picatech 2002



STRAINPRESS®– konfigūracijos

Kūginė filtravimo dalis
sraigtas ir 5 mm dydžio akutės

Cilindrinė nusausinimo dalis
2 mm akučių dydis ir sraigtas



STRAINPRESS®– konfigūracijos

3 mm akučių filtras 8 mm akučių filtras

Standartinis 5 mm akučių dydžio filtras



STRAINPRESS®– konfigūracijos

Įvairūs sutankinimo zonos ilgiai

 tinka plačiam naudojimui

 optimaliai sausas produktas



STRAINPRESS®– konfigūracijos

 430 dydžio įrenginys ir medžiagos įleidimo konfigūracijos
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STRAINPRESS®– prietaisai

Slėgio keitiklis medžiagos 
padavimo vietoje
 

 nustato filtro užsikimšimą

 aktyvuoja sraigto sukimąsi

 kontroliuoja filtravimo procesą

Tipinis slėgio lygis / diferencinis 
slėgis 0,4 bar
Maksimalus padavimo slėgis 1.4 bar



STRAINPRESS®– prietaisai

Drėgmės daviklis nešmenų 
iškrovimo dalyje

 nustato nešmenų kamščio 
susidarymą 

 išjungia padavimo siurblį

 kontroliuoja stabilų darbą



STRAINPRESS®– prietaisai

Elektriniai ir pneumatiniai 
reguliavimo prietaisai

 užtikrina stabilų 
nusausinimo rezultatą
 kontroliuoja faktinę 
apkrovą ir saugo nuo galimos 
perkrovos 

    
Stebimas sraigto

pavaros sukimasis
Drėgmės daviklisKontrolė pneumatiniais

prietaisais



STRAINPRESS®– valdymas

PLV pagrįstas valdymas

 pilna proceso kontrolė

 paprastas parametrų stebėjimas ir jų reguliavimas

 išmanus integravimas į vietos SCADA sistemą



STRAINPRESS®– lankstus pritaikymas srauto schemoje

Padavimo siurblys

Iškrovimas paremtas gravitaciniu tekėjimu



STRAINPRESS®– lankstus pritaikymas srauto schemoje

Padavimo siurblys

Iškrovimas aukštesnėje vietoje

Padavimo ir iš
krovimo siurblys

Iškrovimas aukštesnėje vietoje



STRAINPRESS®– aptarnavimas

Atskiriamas ir nuimamas korpusas

 greitas ir saugus aptarnavimas

 aukštas patikimumas



STRAINPRESS®– aptarnavimas

Atskiriamos grotos ir sraigtai

 lengvai pritaikomos grotos

 greitas aptarnavimas



STRAINPRESS®– prietaisai pasirinktinai

  Antras slėgio jutiklis skirtas:
- kontroliuoti skysčio išleidimo slėgį 
- kontroliuoti iškrovimo siurblį
- abu jutiklius galima įsigyti su 

displėjumi



STRAINPRESS®– prietaisai pasirinktinai

  Ventiliacija skirta mažinti:
     
- kvapus
- potencialiai sprogias atmosferas
- koroziją
 



STRAINPRESS®– prietaisai pasirinktinai

Įrankių komplektas
 pasirinktinai

Sraigto veleno 
įtempimo įrankis
 pasirinktinai



STRAINPRESS®– prietaisai pasirinktinai

Ištisinė pakavimo į maišus sistema

 adapteris ir pakavimo į maišus sistema

 pašalina kvapus

 higieniškas nešmenų tvarkymas



STRAINPRESS®– kur naudojamas?



STRAINPRESS®– kur naudojamas?
Filtruoti:

 atvežamą dumblą
 neapdorotą / pirminį dumblą
 nuogrėbas / riebalus
 filtratą / plūduriuojantį dumblą
 fermentuotą dumblą
 pūdytą dumblą
 hidrolizuotą dumblą

 biologines atliekas
 perdirbimas medžiagas
 plaušieną ir popierių
 apdorojant medieną ir pluoštą
 biokurą
 atliekas iš alaus daryklos
 atliekas iš chemijos pramonės
 …



STRAINPRESS®– kur naudojama?

STRAINPRESS

www.cambi.no

„Cambi“ biologinių atliekų procese

STRAINPRESS

Supaprastintas proceso pavaizdavimas



STRAINPRESS®– kur naudojama?

Maisto atliekos Nusausintos atliekos



STRAINPRESS®– kur sumontuota?

 Visame pasaulyje yra sumontuota daugiau kaip 1 000 įrenginių tokiuose 
miestuose kaip 

    - Sidnėjus (AU) - Briuselis (BE) - San Diegas (USA)

    - Bernas (CH) - Ciurichas (CH) - Santjagas (CL)  

    - Berlynas (D) - Barselona (ES) - Marselis (FR)  

    - Liverpulis (GB) - Atėnai (GR) - Roma (IT)

    - Seulas (KR) - Marakešas (MA) - Amsterdamas (NL) 

    - Oslas (NO) - Durbanas (SA) - Kaiseris (TR)

    - …

    nuotekų tvarkymo darbams buvo pasirinktas HUBER STRAINPRESS® 
įrenginys



STRAINPRESS®– lanksčios montavimo galimybės

Interlakenas (CH)



STRAINPRESS®– lanksčios montavimo galimybės

Cvyzelis (D)



STRAINPRESS®– lanksčios montavimo galimybės



STRAINPRESS®– lanksčios montavimo galimybės

Viurcburgas (D)



STRAINPRESS®– lanksčios montavimo galimybės

Atėnai (GR)



STRAINPRESS®– lanksčios montavimo galimybės

Barselona (ES)



STRAINPRESS®– lanksčios montavimo galimybės

Seulas (KR)



STRAINPRESS®– montavimo pavyzdžiai

Berlynas (D)



STRAINPRESS®– montavimo pavyzdžiai

Vesterosas (S)



STRAINPRESS®– montavimo pavyzdžiai

Oksfordas (UK)



STRAINPRESS®– montavimo pavyzdžiai

Budapeštas (HU)



STRAINPRESS®– montavimo pavyzdžiai

SP 430 Ciurichas (CH)



STRAINPRESS®– 290 bandomasis projektas



STRAINPRESS®– 430 bandomasis projektas



STRAINPRESS®– faktai

 jei yra įrengtos 6 mm strypinės grotos, Strainpress įrenginys vis dar gali 
atskirti ~ 30 % bendro kiekio NVĮ esamos medžiagos

 mažesnis susidėvėjimas ir proceso prastovos laikas

 atskiria ir nusausina nešmenis viename etape

 galimos įvairios keičiamos filtro konfigūracijos

 įprastas nusausinimo rezultatas >= 35 % sausos medžiagos

 pagamintas iš nerūdijančio plieno

 eksploatuojant nereikalinga priežiūra

 lengvai montuojama esamose 

slėginėse sistemose

 paprastas ir greitas aptarnavimas



Dėkojame už dėmesį


