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Ar atsiju iepakošanas sistēmu aprīkota EMD 
cilindriskā restes iekārta novada atsijas 
konteinerī 

 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. 

 

EMD rotējošā cilindriskā restes iekārta - 

ekspluatācija 

EMD rotējošās cilindriskās restes ir integrētas 

iekārtas, kas sastāv no restes, skrūves 

konveijera un kompaktora. 

 

Ekspluatācijas procesā nogulsnes no 

ienākošās plūsmas tiek novadītas uz 

cilindriskajām restēm, kur nogulsnes uzkrājas 

uz restes pinuma, līdz tas pakāpeniski tiek 

noklāts. Ienākošā ūdens līmenim paceļoties 

līdz noteiktam līmenim, cilindriskās restes un 

skrūves konveijers tiek aktivizēti un sāk rotēt, un tīra restes sekcija tiek iegremdēta ienākošajā plūsmā. 

 

Rotācijas procesā nogulsnes un atsijas tiek samaisītas un novadītas uz skrūves konveijeru. Iesmidzināšanas 

sprauslas un cilindriskās restes malā piestiprināta ruļļveida suka notīra atlikušās nogulsnes no sieta. 

 

Atsijas tiek novadītas tālāk, sapresētas un atūdeņotas, un atkarībā no cieto frakciju veida, ir iespējams sasniegt to 

apjoma samazinājumu līdz ~ 40% sausnes vai vairāk, pirms tās tiek tālāk novadītas savākšanai uz auto piekabi 

vai konteineru.  

 

Kompaktora sekcijā strūklas skalošanas sistēma tālāk atdala nost fekāliju un citu puscietu vai šķīstošu vielu 

paliekas un atgriež tās ieplūdes plūsmā. Ir iespējams ierīkot papildus strūklas transportēšanas zonā, ja 

nepieciešams nodrošināt augstāku organisko vielu samazinājumu. Kopumā ir iespējams sasniegt fekālo vielu 

skalošanas efektivitāti lielāku par 90% un atsiju apjoma samazinājumu līdz 50%. 

 

Iekārta ir pieejama arī bez kompaktora un skalošanas sistēmas, lai to varētu izmantot, piemēram, kombinētās 

lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, kur atdalītās atsijas tiek atgrieztas izplūdes kolektorā. 

 

 

EMD cilindriskās restes var tikt piegādātas tiešai 

ierīkošanai virs caurtecēm vai arī pilnībā nokomplektētas 

un ievietotas nerūsējoša tērauda korpusā ar vai bez 

papildus apvadlīnijas grābekļveida restēm. 

 

Piedāvājam arī automātisku atsiju iepakošanas sistēmu, 

kas ļauj samazināt smaku piesārņojumu un atsijas ir 

iespējams utilizēt bez tieša kontakta ar personālu. 

 

 

 

 
 

 

 



EMD rotējošās cilindriskās restes darbības diagrammas 

EMD rotējošās cilindriskās restes ir pieejamas ar dažāda izmēra nerūsējoša tērauda sietiem, kā stiepļu pinums vai 

perforēts siets. Standarta restu izmēri ir norādīti zemāk, citi restu izmēri ir pieejami pēc pieprasījuma. 

 

Stiepļu pinuma restes diagramma (EMD 16 – 26)  Perforētas restes diagramma (EMD 16 – 26) 

 

Stiepļu pinuma restes diagramma (EMD 6 – 14)     Perforētas restes diagramma (EMD 6 – 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka restu darbības diagrammas ir tikai indikatīvas. Lūdzam konsultēties, lai nodrošinātu 

piemērotākās restes izvēli paredzētajam mērķim. 

 

EMD rotējošās cilindriskās restes iekārtas iespējamie pielietojumi 



EMD rotējošā cilindra restes iekārta ar nerūsējoša 
tērauda korpusu 

 

▒ Komunālo un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai 

EMD cilindriskās restes nodrošina ātrākas caurplūdes jaudas nekā 

M.A.IND ražotās MID un MI sērijas restu iekārtas, turklāt  tai ir 

raksturīga augstāka atsijāšanas efektivitāte pie maksimāla 

caurplūdes apjoma. 

 

Rotējoša cilindra tehnoloģiskais risinājums nodrošina, ka atdalītās 

cietās frakcijas tiek aizturētas un nevar aizkļūt garām restēm pat 

pie maksimāliem caurplūdes apjomiem.  

 

▒ MBR (membrānas) reaktora priekšattīrīšana 

EMD perforētās cilindriskās restes nodrošina augstu atsijāšanas 

efektivitāti, un tās ir pieejamas ar 1 vai 2 mm lielām perforētām 

atverēm, kas ir paredzētas attīrīšanas procesiem, kur attiecīgi tiek 

izmantotas dobjas šķiedru vai plakanu plātņu membrānas. 

 

MBR sistēmu var padarīt vēl efektīvāku, izmantojot 0,5 vai 1 mm stiepļu pinumu, kas nodrošina uzlabotu šķiedru vai 

matu savākšanu un tādējādi novērš iespējamo detaļu nosprostošanos, ko tie var izraisīt. Augsta atsijāšanas efektivitāte 

un atsiju savākšana noslēgtā cilindrā nodrošina, ka atdalītās frakcijas nevar nokļūt nekur tālāk vai pārplūst pāri. 

 

▒ Lietus ūdens attīrīšana 

EMD cilindriskās restes var izmantot arī kombinētās lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanai, izmantojot 6 mm perforētu 

restu sietus plūsmām līdz 2000 l/s. Augstākiem caurplūdes apjomiem, piemēram, 4000 l/s, 6000 l/s, 8000 l/s, var izmanot 

iekārtas ar atbilstoši augstu jaudu. 

 

Lai pielāgotos dažādām vajadzībām, EMD cilindriskās restes ir 

pieejamas ar vai bez skalošanas un presēšanas sekcijas. Minētie 

komplektācijas varianti pieļauj šādas alternatīvas: 

a) veikt atsiju savākšanu un presēšanu kombinētās lietus 

ūdens kanalizācijas stacijā; 

b) veikt atsiju savākšanu un presēšanu kombinētās lietus 

ūdens kanalizācijas stacijā, atgriežot skalotās fekālās vai citas 

puscietās frakcijas tikai izplūdes kolektorā; 

c) atgriezt visas atsijas, fekālās vai citas puscietās frakcijas 

tikai izplūdes kolektorā. 

 

Iekārtu var izmantot kombinētās kanalizācijas sistēmās papildus 

komunālām un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – tikai 

kombinētajai lietus kanalizācijai vai arī kā vienu integrētu 

kombinētas lietus kanalizācijas un priekšattīrīšanas sistēmu, kas 

tiek izmantota visu ienākošo notekūdeņu veidu attīrīšanai. 

Visas plūsmas, kas iekļūst restes cilindrā, tiek pilnībā noslēgtas, 

kas nodrošina, ka atsijas tiek aizturētas restēs un nevar pārplūst pat 

pie maksimālām caurplūdēm. 

Paaugstinātu lietus ūdens attīrīšanas efektivitāti var sasniegt un attiecīgi samazināt arī bioloģisko un ķīmisko 

skābekļa patēriņu, izmantojot 0,5 vai 1 mm stiepļu pinuma restu sietus. 



EMD rotējošās cilindriskās restes iekārtas priekšrocības 

 

▒ Augsta cieto frakciju attīrīšanas efektivitāte 

Stiepļu pinuma sieti nodrošina augstu atsijāšanas efektivitāti pie lielām caurplūdēm, savukārt perforētie 

sieti nodrošina augstāku filtrēšanas efektivitāti. 

 

▒ Noslēgts restes cilindrs 

Nodrošina pilnīgu atsiju savākšanu un tās nekādā veidā nevar izplūst cauri, aizplūst garām vai pārplūst 

pāri restēm. 

 

▒ Minimāli spiediena zudumi 

35° slīpums un liels virsmas profils nodrošina lielāku restes gremdi un saskari ar ienākošo plūsmu. 

 

▒ Aizņem nelielu platību 

Kompakts un telpu ekonomējošs dizains – „viss vienā” tehnoloģiskais risinājums, kas ietver atsiju 

savākšanu, skalošanu un presēšanu, un iekārta aizņem mazāku platību nekā citas restu sistēmas – 

lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanai iekārtu var uzstādīt akās, kurās nav pārgāžņu aizsprostu, vai arī 

kurās nav iespējams ierīkot horizontālas restes kombinētās lietus kanalizācijas attīrīšanai.  

 

 

EMD rotējošās restes iekārtas izmēri 

 

 

Model EMD6 EMD8 EMD10 EMD12 EMD14 EMD16 EMD18 EMD20 EMD22 EMD24 EMD26 

A 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 

B 800 1000 1200 1400 1600 1900 2100 2400 2600 2800 3100 

C 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

D 420 580 770 930 1050 1200 1400 1550 1700 1850 2000 

E 5100 5500 5800 6800 7300 7600 8000 8500 9000 9500 10100 

F 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 



Membrānu bioreaktora (MBR) priekšattīrīšanas sistēmas 

MBR sistēmu var padarīt vēl efektīvāku, izmantojot EMD rotējošās cilindra restes ar 0,5 vai 1 mm stiepļu pinumu, 

kas nodrošina uzlabotu šķiedru vai matu savākšanu un tādējādi novērš iespējamo detaļu nosprostošanos. 

 

Specifikācija 

Plūsmas caurlaidības jaudas 

Līdz 2100 l/s atkarībā no sieta, notekūdeņu un tajos 

esošo cietu frakciju veida 

Materiāls 

Nerūsējošs tērauds: 304 (BS EN 10088 1.4301) 

Nerūsējošs tērauds: 316 (BS EN 10088 1.4401) 

Spirāle: mīksts vai nerūs. tērauds, 304 vai 316 

Pieejamie sieta tvertnes nominālie diametri  

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 

2200, 2400 & 2600 mm diametrā 

Pieejamie standarta sietu izmēri 

0.5, 1, 2 3, 6, & 7 mm stiepļu pinums 

2, 3, 6, & 7 mm perforācija 

Priekšrocības 

▒ Augsta kvalitāte un uzticamība par zemu cenu 

▒ Vienkārša uzstādīšana 

▒ Iespējas uzstādīt uz esošām teknēm 

▒ Nerūsējoša tērauda sastāvdaļas 

▒ Zemākas utilizācijas izmaksas ar atsiju presi 

▒ Droša un automātiska pašattīrīšanās 

Iespējamie pielietojumi 

▒ Komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

▒ Rūpnieciskie notekūdeņi 

▒ MBR membrānas priekšfiltrācija 

▒ Lietus ūdens vai jūras izlaides attīrīšana 

▒ Tehniskā ūdens vai šķidrumu filtrācija 

▒ Notekūdeņi no tirdzniecības uzņēmumiem utt. 

Citas mehāniskās attīrīšanas iekārtas 

MI sērijas restes; ierīkošanai 

virs caurtecēm vai 

komplektācijā ar nerūsējoša 

tērauda tvertni, ≤ 300 l/s 

 

 

SP sērijas restes 

notekūdeņiem ar augstu cieto 

frakciju sastāvu 

 

 

MID/V vertikālās restes sūkņu 

stacijām utt. ≤ 300 l/s 

 

 

TOP sērijas restes, smilšu un 

tauku uztvērēji, ≤ 350 l/s 

 

 

M sērijas restes auto cisternu 

pieņemšanai ar Bauer tipa 

savienotāju 

 

GSR sērijas dūņu 

pieņemšanas tvertne ātrai 

cisternu iztukšošanai  

 

MINYSCREEN - iespējams, 

mazākā tirgū pieejamā zemu 

izmaksu skrūvveida restu 

iekārta 

Citi produkti, ko piedāvā BILFINGER: 

 Smilšu separatori un šķirotāji 

 Skrūves tipa kompaktori 

 Skrūves konveijeri - horizontāli, slīpi vai vertikāli 

 SLUDGLESS - dūņu biezināšana un atūdeņošana 
 
Lai iegūtu informāciju par citiem produktiem vai sietu variantiem, lūdzam sazināties ar 
BILFINGER 

 
 
Uzņēmums patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzam 
pārliecināties, ka Jūsu rīcībā ir jaunākā informācija. Izdevums EMD-Range Screen 1008 (en) 

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 


