
 

 

  
 

BILFINGER WATER TECHNOLOGIES 

 

MN-FW – 
smilšu 
šķirotāji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piemērots 
 
Mājsaimniecību un komunālo notekūdeņu priekšattīrīšanai 
Cieto frakciju attīrīšanai un pārstrādei no rūpnieciskajiem  
notekūdeņiem 
 
Smilšu atdalīšana, skalošana  
un atūdeņošana 

 
 



 

 

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. 

 

MN-FW smilšu šķirotāji 

BILFINGER MN-FW smilšu šķirotāji ir efektīvs risinājums smilšu un nogulšņu savākšanai, skalošanai un 

atūdeņošanai, turklāt tie papildus nodrošina pārējo mehānisko iekārtu aizsardzību un veicina drenāžas sistēmu 

darbību un to drošību.  

 

Smilšu šķirotāji sastāv no bezass spirāles skrūves konveijera un konusveida piltuves. Notekūdeņu plūsma tiek 

novadīta uz piltuvi, kur nogulsnējas smiltis un pārējās nogulsnes. Savākto nogulšņu transportēšanu, skalošanu un 

atūdeņošanu sekojoši nodrošina skrūves konveijers, un rezultātā tās tiek novadītās uz savākšanas konteineru. 

 

 

MN-FW smilšu šķirotāja darbības process 

Smiltis un organiskas vielas saturoši notekūdeņi tiek ievadīti piltuvē, tuvu tās augšējai malai, kur tiek radīta 

spēcīga, lēna, rotējoša kustība, ko nodrošina maisītājs, kas atrodas piltuves centrā. Rotējošā kustība, kas tiek 

regulēta atbilstoši dažādām nogulšņu frakcijām raksturīgiem nogulsnēšanās tempiem, nodrošina to, ka smiltis un 

citas nogulsnes spirālveida kustībā pakāpeniski nogulsnējas, nodrošinot > 95 % smilšu frakciju ar izmēru 0.20 – 

0.25 mm (200 µm – 250 µm) savākšanu. 

 

Pareizi regulēti plūsmas ātrumi ļauj novērst suspendēto organisko vielu nogulsnēšanos kopā ar minerāliem. 

Turklāt skalošanas ūdens tiek padots no šķirotāja uz piltuves apakšējo daļu, kur, ar centrā esošā maisītāja 

palīdzību, smilšu un citu nogulšņu frakcijas berzējas viena pret otru, tādējādi noberžot no to virsmām jebkādas 

organisko vielu paliekas. Papildus šajā procesā tiek nodrošināta arī maisīšana ar gaisa plūsmu. Rezultātā smilšu 

šķirotājs izvada nogulsnētās smiltis, sekojoši tās tiek skalotas, atūdeņotas un novadītas uz savākšanas 

konteineru. Procesa rezultātā ir iespējams sasniegt organisko vielu samazinājumu > 97 %. 

 

Suspendētas organiskās vielas tiek izvadītas no šķirotāja piltuves ar periodiskiem intervāliem, un sekojoši tās var 

atgriezt plūsmā un novadīt tālāk uz bioloģisko attīrīšanu vai arī atgriezt atpakaļ uz attīrīšanas iekārtu ievadu. 

 

Ir pieejama automātiska iepakošanas sistēma smilšu savākšanai, kas ļauj samazināt smaku piesārņojumu, turklāt 

šī sistēma nodrošina nogulšņu iepakošanu slēgtos iepakojumos bez tieša kontakta no personāla puses. 

 

 

 



 

 

Modeļi 

MN-FW sērijas smilšu šķirotāji ir pieejami divos modeļos. 

 

Modelis 
Plūsma pie 
ievada (l/s) 

Plūsma pie ievada 
(m³/h) 

MN 30 FW 8 30 

MN 80 FW 22 80 

 

 

Izvietojuma varianti 

 

 

Smilšu savākšana pārstrādes cehos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smilšu uztvērēja kamera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai apmierinātu dažādas prasības, BILFINGER 

piedāvā arī dažādus alternatīvus risinājumus 

smilšu un citu cieto nogulšņu atdalīšanai, t.sk.,: 

 

Kombinētās sistēmas ar papildus tauku un eļļu 

savākšanas funkciju 

 

 

Kompaktas kombinētās sistēmas 

 

 

Smilšu un nogulšņu separatori 

 

 

 



 

 

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 

MN-FW smilšu šķirotāji – izcils kompakts risinājums … 

MN-FW smilšu šķirotājus var savietot gan ar esošām sistēmām, gan arī ierīkot tās jaunās iekārtās, lai novērstu 

drenāžas sistēmas nosprostošanos vai nolietošanos un nodrošinātu pārējo procesa iekārtu aizsardzību pret 

priekšlaicīgu nolietošanos un bojājumiem. 

 

Specifikācija 

Caurlaidības jauda 

Līdz 22 l/s (80 m³/ h)  

Materiāls 

Nerūsējošs tērauds: 304 (BS EN 10088 1.4301) 

Nerūsējošs tērauds: 316 (BS EN 10088 1.4401) 

Smilšu atdalīšanas efektivitāte 

≥ 95% smilšu graudiņu izmērs ≥ 200 µm (0.2 mm) 

Gaistošo organisko daļiņu samazinājums 

≥ 97% 

Organisko vielu saturs 

≤ 3% 

Atūdeņošanas efektivitāte 

90% sausne 

 

Priekšrocības 

▒ Augsta kvalitāte un uzticamība par zemu cenu 

▒ Ātra un vienkārša uzstādīšana 

▒ Modifikācijas iespējas 

▒ Nerūsējoša tērauda sastāvdaļas 

▒ Droša un automātiska pašattīrīšanā 

▒ Pārējo iekārtu un cauruļu aizsardzība 

 

Iespējamie pielietojumi 

▒ Nelielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

▒ Komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

▒ Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana 

▒ Smilšu savākšana no kolektoriem vai gūlijām 

▒ Smilšu savākšana no apstrādes iekārtām 

 

 

BILFINGER mehāniskās attīrīšanas sistēmas 

 

M sērijas restes; ierīkošanai 

virs caurtecēm vai 

komplektācijā ar nerūsējoša 

tērauda tvertni, ≤ 300 l/s 

 

SP sērijas restes 

notekūdeņiem ar augstu cieto 

daļiņu saturu 

 

 

TOP sērijas restes, smilšu un 

tauku savākšana, ≤ 350 l/s 

 

 

M sērijas restes autocisternu 

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: 

 Skrūves kompaktori 

 Skrūves konveijeri - 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 Grit Class MN-FW 0408 (en) 
 

 

 


