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Piemērots 
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
Cieto frakciju attīrīšanai un pārstrādei no rūpnieciskajiem  
Notekūdeņiem 
 
Ekonomisks risinājums atsiju un dažādu tehnoloģisko 
procesu vai rūpniecisko atkritumu sablīvēšanai 

 
 
 
 
 
 



 

 

BILFINGER 

Ar vairāk nekā 4000 realizētiem produktiem visā pasaulē, BILFINGER ir ieguvis labu reputāciju, piedāvājot augstu 

kvalitāti par zemām izmaksām. Tas ir sniedzis iespēju nelielām ražotnēm vai pakalpojumu sniedzējiem iegādāties 

iekārtas, kuras agrāk šķita nerentablas, savukārt lielākām ražotnēm vai operatoriem piedāvājam zemākas 

iepirkuma izmaksas. 

 

MD skrūves kompaktori 

MD skrūves kompaktori ir vienkāršs un ekonomisks risinājums atsiju, kā arī dažādu tehnoloģisko procesu un 

rūpniecisko atkritumu atūdeņošanai, sablīvēšanai un to apjoma samazināšanai. Tos var izmantot dažādās 

rūpnieciskās ražotnēs un tml., t.sk., papīrfabrikās, kautuvēs, pārtikas pārstrādē, pārstrādes cehos utt., atsiju 

attīrīšanai vai utilizācijai, vai arī notekūdeņu attīrīšanā, lai samazinātu atdalīto atsiju apjomu. 

 

Vienas iekārtas vienības garums var pārsniegt 5 metrus, lai nodrošinātu efektīvu atsiju transportēšanu uz 

konveijeru noslēdzošajā sablīvēšanas fāzē. Optimālam rezultātam iekārtu var apvienot ar BILFINGER skrūves 

konveijeriem, kas sniegtu vēl plašākas transportēšanas iespējas. Iekārtu var novietot arī uz nelīdzenas virsmas, 

un, ja nepieciešams, ir iespējams paredzēt arī vertikālās pacelšanas funkciju. 

 

Ekspluatācijas process 

MD skrūvveida kompaktori sastāv no bezass spirālveida skrūves konveijeriem, kas ir ievietoti slīpā noslēgkorpusā 

ar noņemamiem vākiem, kas ir pievienoti ar bultskrūvsavienojumu. Atsijas tiek ievadītas piltuvē, no kurienes tās 

tiek transportētas uz sablīvēšanas un atūdeņošanas sekciju un procesa beigās tiek novadītas uz savākšanas 

konteineru. Ir iespējams sasniegt atsiju apjoma samazinājumu līdz 40% vai lielāku. Liekais šķidrums, kas tiek 

izspiests no atsijām, tiek atgriezts skrūves konveijera ieplūdes daļā un sekojoši tiek novadīts uz notekcauruli vai 

arī tiek atgriezts sistēmā papildus attīrīšanai. 

 

Papildus piedāvājam speciālu slēgtu izvadu savienošanai ar automātisku iepakošanas sistēmu, kas nodrošina 

pilnībā noslēgtu sablīvēšanas sistēmu, turklāt šī sistēma ļauj samazināt arī smaku piesārņojumu, un atsijas ir 

iespējams utilizēt bez tieša kontakta no personāla puses. 

 

BILFINGER MD skrūvveida kompaktoru sistēmas tiek izgatavotas atbilstoši koncepcijai, kādu BILFINGER piemēro 

visiem saviem produktiem, kuras veido ar bultskrūvēm savienotas konstrukcijas, t.i., nodrošinot vieglu pieeju 

pārbaudes un apkopes vajadzībām, kas savukārt pagarina iekārtas ekspluatācijas laiku un kopējo dzīves ciklu. 

 

Priekšrocības 

 
▒ Uzlabota aizsardzība pret smaku piesārņojumu, pateicoties automātiskai iepakošanas sistēmai 
 
▒ Labāka personāla veselības un darba drošības aizsardzība, pateicoties automātiskai iepakošanas sistēmai 
 
▒ Vienkārša ekspluatācija un apkope 
 
▒ Augsta uzticamība un ilgs iekārtas dzīves cikls 
 
▒ Nav nosprostošanās riska, pat izmantojot šķiedrainus materiālus 
 
▒ Pilnībā noslēgta iekārta 
 
▒ Zems trokšņu līmenis 
 
▒ Zems enerģijas patēriņš 
 
▒ Bez iekšējiem gultņiem 
 
▒ Smagām ekspluatācijas slodzēm paredzēta spirāle 



 

 

Pieejamie modeļi 

Ir pieejami četri MD skrūvveida kompaktoru modeļi. 

 

Modelis 
Plūsmas apjoms 
ievadā (m³/h) 

MN 20 2 

MN 30 5 

MN 40 8 

 

 

 

 

 

 

MN nogulšņu un smilšu kompaktora izmēri 

Modelis  MD 20 MD 30 MD 40 

A 2900 4120 5400 

B 2000 3000 4000 

C 400 400 460 

D 500 720 940 

E 530 600 720 

F 60 60 101 

G 400 560 730 

H 330 430 550 

L 255 365 488 

M 230 330 430 

N 185 280 360 

kW 1.5 3.0 5.5 
 

 

 

 

 

 

 

Pieejamās papildus iekārtas: 

 

Skrūves konveijeri Vertikāli skrūves konveijeri Grozāmie skrūves konveijeri 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ir pieejami gan bezas konveijeri, gan konveijeri ar iebūvētu asi. Motori ir pieslēgti tieši spirālēm – bez iekšējiem 

gultņiem. 
 

 

 



 

 

Galvenais birojs: 
Passavant-Geiger-Strasse 1 
65326 Aarbergen 
Germany 
Phone +49 6120 28-0 

 
Ražotne: 
Bilfinger Johnson Water 
Technologies Srl 
Via Pitagora, 30 
41010 Limidi, Soliera (MO) 
ItalyTel:  +39 059 525720 
Fax: +39 059 525443 
 
Epasts: water@bilfinger.com 
www.water.bilfinger.com 

MD skrūvveida kompaktori – vienkāršs un izdevīgs risinājums atsiju sablīvēšanai … 

MD skrūvveida kompaktorus var izmantot rūpnieciskajā ražošanā, papīrfabrikās, kautuvēs, pārtikas pārstrādes 

cehos un tml., atsiju attīrīšanai vai utilizācijai, vai arī notekūdeņu attīrīšanā, lai samazinātu atdalīto atsiju apjomu. 

 

Specifikācija 

Darbības jauda 

Līdz 8 m³/ h 

 

Materiāls 

Nerūsējošs tērauds: 304 (BS EN 10088 1.4301) 

Nerūsējošs tērauds: 316 (BS EN 10088 1.4401) 

Spirāle: mīksts vai nerūsējošs tērauds, 304 vai 316 

 

Atsiju apjoma samazinājums 

≥ 40% 

 

Priekšrocības 

▒ Augsta kvalitāte un uzticamība par zemu cenu 

▒ Vienkārša un droša konstrukcija  

▒ Ātra un vienkārša uzstādīšana 

▒ Iespējas savietot ar esošām iekārtām 

▒ Nerūsējoša tērauda sastāvdaļas 

▒ Zemākas utilizācijas izmaksas ar atsiju presi 

▒ Pārējo iekārtu un cauruļu aizsardzība 

▒ Nepieciešama tikai minimāla apkope 

 

Iespējamie pielietojumi 

▒ Nelielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

▒ Komunālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

▒ Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana 

▒ Papīrfabrikas, kautuves, pārtikas pārstrāde 

▒ Ķīmijas rūpniecība, pārstrādes rūpnīcas 

▒ Rūpniecisko atkritumu utilizācija 

 

 

BILFINGER mehāniskās attīrīšanas sistēmas 

 

M sērijas restes; ierīkošanai 

virs caurtecēm vai ar nerūs. 

tērauda tvertni, ≤ 300 l/s 

 

 

 

MID/V vertikālās restes sūkņu 

stacijām utt., ≤ 300 l/s 

 

 

 

SP sērijas restes 

notekūdeņiem ar augstu cieto 

frakciju saturu 

 

 

M sērijas restes cisternu 

pieņemšanai ar Bauer 

savienotāju 

 

GSR sērijas dūņu 

pieņemšanas kamera - ātrai 

cisternu iztukšošanai 

 

MINYSCREEN - iespējams, 

mazākā tirgū pieejamā zemu 

izmaksu skrūvveida restu 

iekārta

Citi produkti, ko piedāvā BILFINGER: 

 Smilšu atdalītāji un šķirotāji 

 Skrūves transportieri - horizontāli, slīpi vai vertikāli 

 SLUDGLESS - dūņu sabiezināšana un atūdeņošana 

 

Lai iegūtu informāciju par citiem produktiem vai sietu filtriem, lūdzam sazināties ar 

BILFINGER 

 
Uzņēmums patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzam pārliecināties, ka 
Jūsu rīcībā ir jaunākā informācija. Izdevums Screw Compactor MD 0408 (en) 


