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FIRMA ESMIL GROUP

URZĄDZENIA ESMIL GRUP PRACUJĄ JUŻ W OCZYSZCZALNIACH 
ŚCIEKÓW W 37 KRAJACH ŚWIATA

Firma ESMIL Group jest wiodącym światowym producentem urządzeń do oczyszczania ścieków 
oraz dostawcą zaawansowanych technologicznych rozwiązań w zakresie oczyszczania śieków i 
uzdatniania wody w różnych gałęziach przemysłu.
Oprócz ponad 25-letniego doświadczenia nasza firma posiada szereg istotnych cech, które czynią, 
że ESMIL Group jest wyjątkową firmą:

Zajmujemy się wyłącznie oczyszczaniem 
ścieków i odwadnianiem osadu. Kochamy 
naszą działalność, wkładamy w nią całą 
energię i kreatywność, staramy się być 
profesjonalistami dla naszych klientów i 
partnerów.
Produkujemy urządzenia do wszystkich 
kluczowych etapów oczyszczania 
ścieków, dlatego jesteśmy kompetentni 
pod względem całego procesu 
technologicznego, a nie tylko jego 
poszczególnych etapów. Wygodnie jest z 
nami współpracować przy projektowaniu, 
uruchamianiu i eksploatacji oczyszczalni 
ścieków, podobnie jak z kolegami, którym 
jak i Tobie zależy na końcowym wyniku.

Jesteśmy wielokulturowi i globalni. Daje 
nam to nieocenioną okazję do zrozumienia 
wymagań i oczekiwań szerokiej gamy 
klientów. Dzięki tej globalnej naturze nasza 
firma absorbuje najlepsze światowe praktyki, 
jest mobilna i dynamiczna.
Jesteśmy zainspirowani ulepszaniem 
naszych urządzeń, otwierając coraz więcej 
nowych możliwości dla osób, które potem 
z nim pracują. Znaczna część firmy bierze 
udział w tym ekscytującym procesie, 
postrzegając problemy branży jako wyzwania 
dla siebie.
Mamy długą historię, bogate doświadczenie 
i cenimy naszą reputację jako wiarygodnego 
partnera. Liczy się dla nas to, jak będą 
myśleć i mówić o nas za pięć lat.



Grupa Przemysłowa EKOTON i ESMIL Process Systems 
ogłaszają połączenie marek. 
Spółki zaczynają działać pod wspólną nazwą ESMIL Group.
Koncepcja Grupy ESMIL to synteza potencjału produkcyjnego ukraińsko-polsko-amerykańskiej firmy oraz 
dogłębnej wiedzy, doświadczenia i kompetencji brytyjskiej inżynierii w dziedzinie filtracji membranowej.

Nazwa ESMIL ma 
70-letnią historię w branży 
wodno-kanalizacyjnej. Pod 
tą marką podjęto pierwsze 
kroki w oczyszczaniu ścieków 
przemysłowych, stworzono światową 
infrastrukturę ekologiczną. Specjaliści 
ESMIL opracowali szereg urządzeń i technologii, 
które wykorzystuje się do rozwiązywania 
złożonych problemów w gospodarce ściekowej: 
filtry, flotatory, systemy sedymentacyjne i wiele 
innych. Od 30 lat firma ESMIL specjalizuje się 
w tworzeniu niestandardowych rozwiązań z 
wykorzystaniem technologii membranowej, m.in. 
odwróconej osmozy, za co została nagrodzona 
przez Królową Wielkiej Brytanii Elżbietę II jako 
twórca najlepszej technologii w dziedzinie 
ochrony środowiska.

EKOTON ze swojej strony posiada 
zaawansowane metody wytwarzania urządzeń 
technologicznych do różnych procesów 
oczyszczania ścieków i obróbki 
osadów. Zakłady produkcyjne 
firmy działają w pełnym cyklu 
inżynierii mechanicznej z 
wdrożonymi technologiami 
robotyzacji, certyfikowanymi 
standardami procesu i kontroli 
jakości. Firma rocznie produkuje 
tysiące urządzeń dla setek 
projektów oczyszczania ścieków 
na całym świecie.

Formalne 
połączenie spółek 

pod kontrolą jednego 
właściciela nastąpiło w 

2020 roku, a dziś robimy 
kolejny krok – łączenie naszych 

marek. Synergia mocy i dynamiki 
produkcji w połączeniu z posiadaną wiedzą i 
ogromnym doświadczeniem w branży wodnej 
umożliwia efektywną realizację najbardziej 
wymagających zadań.

Spółki zaczynają działać pod wspólną nazwą 
Grupy ESMIL w dwóch obszarach biznesowych:

ESMIL Equipment: produkcja urządzeń 
technologicznych do oczyszczania ścieków i 
obróbki osadów;

ESMIL Process Systems: opracowywanie 
rozwiązań i produkcja systemów do 
oczyszczania ścieków za pomocą technologii 
membranowych.

Założyciel i właściciel firmy Petro Trunov:
Dziś łączymy nasze doświadczenie, pomysły, zasoby, 

aby tworzyć najlepsze produkty, najlepsze rozwiązania dla 
branży ściekowej, aby sprostać wyzwaniom zrównoważonego 
rozwoju naszego społeczeństwa. Nowoczesne technologie 
produkcji i przetwarzania danych sprawiają, że rozwiązania te 
są wydajne i ekonomiczne. ESMIL po raz kolejny daje przykład 
i podnosi standardy w branży.
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RÓŻNE ETAPY 
OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW - JEDEN 
PRODUCENT

Kraty mechaniczne (zgrzebłowe, prętowe, 
katenarne, schodkowe, bębnowe, bębnowe sita 
obrotowe);

Rozdrabniacze kanałowe i drobiarki odpadów;

Przenośniki i prasy skratek;

Separatory piasku i tłuszczu (piaskowniki wirowe. 
płuczki piasku, sitopiaskowniki, zgarniacie liniowe 
do piaskowników);

Urządzenia odcinające i regulujące;

Systemy napowietrzania;

Urządzenie do osadników wstępnych i wtórnych 
(zgarniacze ssawkowe i zgrzebłowe dla 
osadników radialnych, zgarniacie dla osadników 
liniowych, mieszadła prętowe do grawitacyjnych 
zagęszczaczy osadów);

Urządzenia do mechanicznego odwadniania 
osadu (odwadniacze śrubowo-talerzowe MDQ, 
prasy dyskowe JD, prasy filtracyjne taśmowe, 
zagęszczacze ślimakowe MDQ-T, taśmowe 
zagęszczacze osadu) ;

Flotatory;

Stacji do oczyszczania ścieków i mechanicznego 
odwadniania osadów „plug-and-play”w wersji 
kontenerowej.

W zakładach produkcyjnych firmy ESMIL Group 
produkowane są  urządzenia do mechanicznego, 
biologicznego i fizyko-chemicznego oczyszczania ścieków 
oraz odwadniania osadów.

materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS
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Na etapie mechanicznego oczyszczania ścieków 
odbywa się zatrzymanie zanieczyszczeń stałych 
i przygotowanie do oczyszczania biologicznego

Niezmiernie ważne jest to, aby uniemożliwić 
przedostanie się dużych odpadów do 
następnych etapów oczyszczania. Śmieci 
(skratki) które dostały się do osadników i komór 
napowietrzania, mogą zepsuć urządzenia na 
następnych etapach oczyszczania. 

Stosowanie urządzeń ESMIL pomaga wykreślić 
w utrzymaniu wysokiego poziomu oczyszczania 
ścieków z zanieczyszczeń stałych na każdym 
etapie odprowadzenia wody i umożliwia 
wykorzystanie oczyszczania mechanicznego 
jako metody samodzielnej, lub jako jednego ze 
szczebli oczyszczania ścieków.

MECHANICZNE 
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW: 
KRATY I PIASKOWNIKI 

KRATY I SITA

PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

PRASOPŁUCZKI SKRATEK

ROZDRABNIACZE KANAŁOWE

DROBIARKI ODPADÓW

PIASKOWNIKI

SITOPIASKOWNIKI

FIRMA
ESMIL GROUP
dostarczyła ponad 1700 urządzeń 
do oczyszczania mechanicznego 
(w tym 1000 krat mechanicznych) 
i ponad 3000 zastawek.

www.esmil.eu
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KRATA 
ZGRZEBŁOWA

“
Idealne rozwiązanie stosowane na pierwszym etapie 
mechanicznego oczyszczania w oczyszczalniach 
ścieków i przepompowniach w celu usunięcia odpadów 
wielkogabarytowych ze ścieków, ochrony osprzętu 
pompującego i zmniejszenia obciążenia na kolejnych 
etapach oczyszczania. Zastosowanie tego urządzenia 
decyduje o niezawodności oczyszczalni. 

Krata może być wyposażona w inteligentny system 
automatyzacji ESMIL z możliwością śledzenia i 
pozycjonowania zgrzebeł, z kontrolą szybkości 
zbierania zanieczyszczeń w szerokim zakresie 
regulowanych parametrów.

ESMIL może opracować system integracji 
wszystkich urządzeń: krat, przenośników odpadów, 
pras kompaktowych i rozdrabniaczy odpadów 
w jednym kompleksie, co daje takie zalety, jak 
łatwość instalacji, zaawansowana automatyzacja, 
szczelność i łatwość serwisu.

W celu uproszczenia instalacji, jeśli to konieczne 
(przypadki z głębokimi 
kanałami, z brakiem 
miejsca w pomieszczeniu 
itp.), krata może być 
wykonana ze składanym 
korpusem.

Kraty ESMIL można łatwo 
dostosować do użytku na 
zewnątrz pomieszczeń.

W niestandardowych 
przypadkach 
umieszczenia (przy 
montażu w krótkim 
kanale) krata wyposażona 
jest w teleskopową 
podstawę.

NIEZAWODNOŚĆ FILTRACJA, WYSOKA
WYDAJNOŚĆ I ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA

DODATKOWE OPCJE:

6

SZEROKI WYBÓR ZAKRESU 
PRZEŚWITÓW (ODLEGŁOŚCI 
MIĘDZY PROFILAMI 
CEDZĄCYMI KRATY) OD 5 
DO 60 MM. PRZEŚWIT JEST 
DOBIERANY W ZALEŻNOŚCI 
OD PRZEZNACZENIA 
KRATY, ILOŚCI ŚCIEKÓW, 
RODZAJU ZANIECZYSZCZEŃ, 
WYMIARÓW KANAŁU A 
TAKŻE INNYCH CZYNNIKÓW. 
OPCJONALNIE JEST MOŻLIWE 
WYKONANIE KRAT O RÓŻNEJ 
WYSOKOŚCI. 
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KRATA
KATENARNA
DLA PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH

ZALETY KRAT KATENARNYCH ESMIL: 
szczególną cechą kraty katenarnej jest jej 
specjalna konstrukcja - „łańcuch podtrzymujący”. 
To innowacyjne rozwiązanie umożliwia pracę 
łańcucha zarówno jako konstrukcji nośnej, jak i 
podporowej dla zgrzebła, z tylko jedną stałą osią 
obrotu;

konstrukcja „łańcucha podtrzymującego” pozwala 
uniknąć zakleszczenia całego mechanizmu, który 
jest w stanie dostosować się do dużych wymiarów 
transportowanych odpadów;

łańcuch kraty katenarnej ma znacznie wyższą 
niezawodność i margines bezpieczeństwa niż 
inne łańcuchy, tradycyjnie stosowane w kratach 
zgrzebłowych;

płótno filtrujące wykonane jest z profilu o przekroju 
w kształcie kropli lub profilu prostokątnego 
wzmocnionego ze stali nierdzewnej;

zastosowanie profilu w kształcie kropli wynika z 
jego wysokich właściwości hydrodynamicznych: 
nawet przy niewielkim prześwicie zapewnia to 
wysoką wydajność kraty;

system sterowania kraty katenarnej jest 
zautomatyzowany i umożliwia sterowanie 
włączeniem w zależności od czasu lub poziomu 
ścieków w kanale;

napęd kraty: motoreduktor ślimakowy o wysokiej 
niezawodności od jednego ze światowych liderów: 
NORD Drive Systems.

Niezawodne rozwiązanie do mechanicznego 
oczyszczania na oczyszczalniach ścieków, w 
pompowniach i stacjach uzdatniania wody.

Radzi sobie nawet z dużymi zanieczyszczeniami w 
dużych strumieniach.

“

DLACZEGO MECHANICZNE KRATY 
ESMIL DZIAŁAJĄ DŁUŻEJ I 
NIEZAWODNIE?

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
KOROZJĘ: PŁÓTNO FILTRACYJNE 
WYKONANE JEST ZE STALI 
NIERDZEWNEJ, ŁAŃCUCHY 
OPCJONALNIE SĄ WYKONANE ZE 
STALI NIERDZEWNEJ LUB ŻELIWA.

TYLKO KOMPONENTY ODPORNE 
NA KOROZJĘ MAJĄ KONTAKT Z 
WODĄ.

KRATA NIE MA DOLNEGO WAŁU 
ORAZ KÓŁ ZĘBATYCH I ŁOŻYSK 
ZANURZONYCH POD WODĄ, KTÓRE 
MOGŁYBY CZĘSTO ZUŻYWAĆ SIĘ I 
ULEGAĆ AWARII.

materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS
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KRATA 
PRĘTOWA
NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DLA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ UJĘĆ WODY.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAJĄ KRATY PRĘTOWE

Łatwe w obsłudze urządzenia o wysokiej 
niezawodności, które mogą być zamontowane zarówno 
w przepompowniach ścieków, jak i budynkach krat 
zlokalizowanych na terenie oczyszczalni.

Również tego typu kraty można stosować na ujęciach 
wody.

Kraty prętowe są optymalnym i niezawodnym 
urządzeniem do usuwania grubych i średnich 
zanieczyszczeń ze ścieków lub wody.

Ulepszone w porównaniu z innymi typami krat 
właściwości hydrauliczne oraz sposób czyszczenia 
powierzchni filtrującej pozwalają na nieustanne 
usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń bez 
przerw i zacięć.

Właściwości techniczne krat sprawiają, że jest 
to jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań do 
stosowania na ujęciach wody oraz przepompowniach 
wykreślić.

“

WYSOKA PRZEPUSTOWOŚĆ 
URZĄDZENIA DZIĘKI 
WŁAŚCIWOŚCIOM PRĘTÓW 
KRATY.

SKUTECZNE USUWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ WŁÓKNISTYCH 
I ELIMINACJA PROBLEMU 
ZAKLESZCZANIA.

NIEZAWODNA I TRWAŁA 
KONSTRUKCJA, KTÓRA NIE 
WYMAGA ZŁOŻONEJ OBSŁUGI 
TECHNICZNEJ.
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Główną zaletą i podstawową cechą wyróżniającą 
małe kraty prętowe ESMIL na tle innych krat 
jest to, że mechanizm zgrzebłowy znajduje się 
za powierzchnią filtracyjną i kontaktuje się już z 
oczyszczoną wodą. Taka konstrukcja znacznie 
zmniejsza prawdopodobieństwo zabrudzenia 
mechanizmu lub jego zakleszczenia spowodowanego 
dużymi skratkami.

Specyfika układu cedzącego pozwala uniknąć 
zakleszczenia zgrzebła: jest to zestaw pojedynczych 
prętów, które wygięte są u góry w kierunku 
wyładowania odpadów i zamocowane tylko w 
dolnej części kraty, co pozwala oczyszczać wodę 
zawierającą zanieczyszczenia włókniste skłonne do 
nawijania się na elementy kraty. Zanieczyszczenia 
są transportowane wzdłuż prętów za pomocą 
mechanizmu zgrzebłowego i łatwo usuwane z 
wolnych końców prętów filtracyjnych.

Pręty układu cedzącego są zamontowane na całej 
długości kraty – od dna kanału do miejsca zrzutu. To 
ułatwia oddzielanie skratek i zmniejsza możliwość ich 
powrotu do kanału wzdłuż ścieżki transportowej. 

Pręty o przekroju okrągłym zmniejszają opór 
hydrauliczny w porównaniu z przekrojem 
prostokątnym i zapewniają wysoką przepustowość 
kraty. 

Wszystkie obrotowe elementy kraty (łożyska, rolka, 
wały itp.) znajdują się nad powierzchnią wody. 
Zgrzebła mają platformy podporowe z plastikowymi 
podkładkami, które ślizgają się po elementach 
prowadzących ramy. Dzięki temu w części zanurzonej 
w ściekach kraty nie ma elementów, które potrzebują 
obsługi i wymiany.

Mała krata prętowa ma dużą odporność na ścieranie.

MAŁA KRATA 
PRĘTOWA

Łatwe w obsłudze urządzenia o wysokiej 
niezawodności do wstępnego oczyszczania 
mechanicznego (kraty gęste), które mogą być 
zamontowane zarówno w małych przepompowniach 
i oczyszczalniach ścieków, oczyszczalniach 
kontenerowych jak i na stacjach uzdatniania wody

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE:

“ NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘĆ WODY, FIRM,
HOTELI, SZPITALI ORAZ OSIEDLI MIESZKALNYCH.

ŁATWOŚĆ I WYGODA OBSŁUGI: 
Konstrukcja nie zawiera skomplikow-
anych mechanizmów i elementów, które 
wymagają stałego monitoringu i obsługi.

Zwiększona niezawodność działania 
dzięki prętom układu cedzącego, które 
zapobiegają zakleszczaniu się zgrzebeł.

Zastosowanie łańcuchów ogniwowych 
sprawia, że ich obsługa i naprawa jest 
wygodna i niedroga.

Kraty są łatwe w obsłudze ze względu 
na dostępność głównych elementów i 
napędu.

Łatwa instalacja i szybkie uruchomienie 
urządzenia.

9
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KRATA 
SCHODKOWA

“
Efektywny sprzęt do dokładnego oczyszczania 
ścieków komunalnych i przemysłowych z wysokim 
stopniem separacji drobnych nieorganicznych i 
włóknistych zanieczyszczeń pływających.

DO DOKŁADNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Lamele o schodkowym kształcie zrobione z 
blachy i plastiku wypełniają prześwit pomiędzy 
kratami tworząc w ten sposób część filtracyjną na 
wzór schodów ruchomych.
Maksymalna szerokość części filtracyjnej 
zapewnia najlepszą przepustowość.
W interesie naszych klientów zrezygnowaliśmy 
z problematycznego napędu łańcuchowego. 
Ruchome lamele poruszają się w taki sposób, że 
stopnie utworzone przez ich profil obracają się 
wokół swoich nieruchomych odpowiedników. W 
ten sposób zbierane skratki (zanieczyszczenia) 
przenoszone są z dolnych stopni na górne.
W celu uniknięcia osadzania się pod kratą 
drobnych osadów, przechodzących przez kratę 
wraz z przepływem, w dolnej części konstrukcji 
zamontowano perforowaną rurę, za pomocą 
której wzbudzane jest dno pod kratą.
Krata działa w trybie ciągłego i dokładnego 
transportowania i zatrzymania skratek.
Wysoka skuteczność zatrzymania podnoszonych 
skratek osiągana jest dzięki małej szerokości 
prześwitów oraz powstającemu „dywanowi” 
utworzonemu z podnoszonych skratek.
Dzięki swojej konstrukcji ma obniżoną wrażliwość 
na piasek, żwir i kamienie.
Regulowane podopory zapewniają wygodny 
montaż i kompensują różnice w głębokości 
kanału.

ZALETY I WYGODA OBSŁUGI: 

10
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Dzięki swojej konstrukcji RSK ma obniżoną 
wrażliwość na piasek, żwir i kamienie.
Regulowane podopory zapewniają wygodny 
montaż i kompensują różnice w głębokości 
kanału.
Kraty są łatwe w obsłudze – główne 
komponenty urządzenia dostępne są do 
przeglądu nawet w trakcie pracy. 
Mocowanie lameli pozwala, w przypadku 
konieczności ich uszkodzenia, wymienia je 
pojedynczo bez konieczności demontażu całej 
kraty. Krata podnoszona jest ponad kanał w 
celu przeprowadzenia przeglądu poprzez obrót 
wokół osi wsporników. Nie ma konieczności 
ciągłego opróżniania kanału lub demontowania 
sprzętu.
Zamknięta szczelna konstrukcja, 
demontowalne pokrywy rewizyjne do 
przeprowadzenia przeglądów i wykonania 
planowanych prac serwisowych.
Dostępne są różne tryby eksploatacji: według 
poziomu ścieków, według czasu, ciągły.

DODATKOWO OFERUJEMY:
W POSZCZEGÓLNYCH 
PRZYPADKACH MOŻLIWA 
JEST PRODUKCJA KRATY 
WYKONANEJ W CAŁOŚCI 
ZE STALI, BEZ CZĘŚCI 
PRZENOŚNIKOWEJ. 

CZUJNIK POZIOMU, KTÓRY 
DOSTARCZANY JEST W 
ZESTAWIE Z KRATĄ MOŻNA 
ZAMONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO 
NA OBUDOWIE KRATY LUB 
OSOBNO W KANALE. 

OPCJONALNIE MOŻLIWA JEST 
TAKŻE DOSTAWA KOMPRESORA 
PRZEZNACZONEGO DO UKŁADU 
MIESZANIA OSADÓW POD 
LAMELAMI KRATY. 

DOSTARCZAMY KRATY TAKŻE 
W WERSJI Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZECIWWYBUCHOWYM. 

FIRMA ESMIL MOŻE 
OPRACOWAĆ ROZWIĄZANIA 
UMOŻLIWIAJĄCE INTEGRACJĘ 
WSZYSTKICH URZĄDZEŃ 
- KRAT, PRZENOŚNIKÓW 
SKRATEK, PRAS 
ZAGĘSZCZAJĄCYCH W JEDEN 
KOMPLEKS. UPRASZCZA 
TO MONTAŻ, POZWALA NA 
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ 
AUTOMATYKI, SZCZELNOŚĆ 
KOMPLEKSU ORAZ UŁATWIA 
KONSERWACJĘ.
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NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ BĘBNOWYCH SIT 
OBROTOWYCH ESMIL: 

sprawdzona przez lata konstrukcja sit w połączeniu 
z komponentami o wysokiej jakości – gwarancja 
niezawodności i trwałej pracy urządzenia;

podczas produkcji wszystkie nierdzewne części 
sit przechodzą proces pasywacji, co zwiększa ich 
żywotność w środowisku korozyjnym;

podczas produkcji wszystkie nierdzewne części 
sit przechodzą proces pasywacji, co zwiększa ich 
żywotność w środowisku korozyjnym;

w kontakcie ze ściekami przebywają jedynie odporne 
na korozję materiały;

zabezpieczenie elektryczne przed przeciążeniem i 
skokami napięcia.

12

KRATA BĘBNOWA

Dokładne oczyszczanie ścieków, niezawodność i 
wysoka przepustowość sprawiają, że kraty bębnowe są 
liderem w swojej klasie.

Wykorzystany dla produkcji bębna filtracyjnego 
kraty profil trójścienny pozwala skutecznie usuwać 
zanieczyszczenia ze ścieków nawet przy dużych 
stężeniach tłuszczu.

Kraty te charakteryzują się niskim zużyciem energii 
elektrycznej oraz wody płuczącej.

“ OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DO DOKŁADNEGO 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I 
KOMUNALNYCH

BĘBNOWE SITO
OBROTOWE

Powierzchnia filtracyjna wykonana z sita perforowanego lub 
tkanej siatki pozwala skutecznie usuwać zanieczyszczenia 
ze ścieków.

Sita charakteryzują się niskim zużyciem wody płuczącej oraz 
energii elektrycznej dzięki zastosowaniu energooszczędnych 
komponentów i dobrze przemyślanego systemu sterowania.

“ SKUTECZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, NIEZAWODNOŚĆ 
PRACY I WYSOKA PRZEPUSTOWOŚĆ
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ROZDRABNIACZ 
KANAŁOWY

Najbardziej praktyczne i skuteczne urządzenie-
do zatrzymywania i rozdrabiania skratek ścieków  
przemysłowych i komunalnych bez ich usuniencia z 
cieczy.

Kraty rozdrabniające ESMIL zapobiegają uszkodzeniu 
urządzeń przepompowni ścieków od ewentualnych 
awarii i zapewniają stabilną i niezawodną pracę 
pomp i armatury.

“ OPTYMALNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZAPEWNIA 
NIEZAWODNĄ BEZAWARYJNĄ PRACĘ POMP 

Przy projektowaniu i produkcji rozdrabniaczy 
rurowych uwzględniono doświadczenie eksploatacji 
krat rozdrabniających na oczyszczalniach 
ścieków oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
mechanicznego oczyszczania ścieków.

Producent napędu – Nord Getriebebau lub Bauer. 

Uszczelki końcowe, pokryte węglikiem wolframu, 
zapewniają całkowitą ochronę zespołów 
łożyskowych przed piaskiem, brudem i wodą.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość 
zorganizowania transmisji danych o stanie 
rozdrabniacza do zautomatyzowanego systemu 
sterowania procesem technologicznym najwyższego 
poziomu za pomocą standardowych protokołów 
komunikacyjnych.

“ ROZDRABNIACZE RUROWE PRZEZNACZONE SĄ DO 
ROZDRABNIANIA CZĘŚCI STAŁYCH ZAWARTYCH W 
ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH I KOMUNALNYCH BEZ 
ICH USUNIĘCIA Z CIECZY.

ROZDRABNIACZ
RUROWY

materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS
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“ PRZEZNACZONE DO ROZDRABNIANIA RÓŻNEGO 
RODZAJU ODPADÓW ZE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I
PRZEMYSŁOWYCH.

materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS

ZALETY ROZDRABNIACZY 
ODPADÓW ESMIL: 

Synchronizacja z istniejącymi kratami 
mechanicznymi lub przenośnikami 
taśmowymi. 

W celu uzyskania efektu sa-
mooczyszczania i szarpania wały 
obracają się względem siebie z różnymi 
prędkościami. Aby wyeliminować 
możliwość zakleszczenia, przewidziano 
automatyczny rewers wałów rozdrab-
niających, co znacznie zwiększa stopień 
automatyzacji urządzenia. 

Zmniejszenie liczby personelu do 
obsługi przepompowni i obniżenie 
kosztów utylizacji odpadów.

Zachowanie zawartości substancji 
organicznych w ściekach, co polepsza 
proces ich dalszego oczyszczania bio-
logicznego.

Rozdrabniacze odpadów nie posiadają 
skomplikowanych mechanizmów i 
podzespołów, które wymagają stałej 
obsługi.

Wysoka odporność na korozję: 

- materiał wykonania obudowy 
rozdrabniacza oraz ram montażowych: 
stal nierdzewna AISI 304;

- frezy i wałki wykonane są z har-
towanej stali stopowej. Również istnieje 
możliwość wykonania ze specjalnej 
stali o dużej twardości, co zapełnia 
wysoką wytrzymałość i zwiększoną 
odporność na ścieranie;

Wykorzystanie wysokiej jakości mate-
riałów zapewnia dodatkowe oszczęd-
ności i wydłuża żywotność urządzenia.

Rozdrabniacz odpadów sterowany po-
przez szafę sterowania, która dostarcza 
się w komplecie z rozdrabniaczem.

Łatwość obsługi dzięki dostępności 
głównych komponentów w stanie 
roboczym.

ROZDRABNIACZ 
ODPADÓW

Ochrona armatury, urządzeń pompowych oraz sprzętu 
technologicznego w przypadku powrotu rozdrobnionych 
odpadów do cieczy.

Przygotowanie odpadów do płukania i odwadniania.

Rozdrabniacze odpadów ESMIL są w stanie rozdrabniać 
drewno, tkaniny, gumę, tworzywa sztuczne i inne śmieci. 

Zastosowanie rozdrabniaczy odpadów eliminuje problem 
niskiej zawartości substancji organicznych w ściekach. 

Zmniejszenie kosztów transportu odpadów.

Różnica prędkości kątowych oraz konfiguracja zębów 
tnących frez zapewnia doskonałe rozdrabnianie jak 
odpadów stałych, tak i włóknistych.

Stosowanie cykli obrotów do przodu i do tyłu w 
przypadku dostania się twardych przedmiotów do 
urządzenia.

Napęd firmy Nord Getriebebau.

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE:
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PRASA 
ŚLIMAKOWA DO 
WYCISKANIA

“ IDEALNY WYNIK W KAŻDYCH 
OKOLICZNOŚCIACH

PRASOPŁUCZKA 
SKRATEK VIPRESS  

ZALETY PRASOPŁUCZKI
Wysokiej skuteczność rozdrabnianie różnego rodzaju 
zanieczyszczeń; 

Oszczędność pieniędzy przy transporcie skratek; 

Zachowanie odżywczych związków organicznych 
w ścieków, co ułatwia proces ich podalszego - 
oczyszczanie biologiczne.

Bardzo trwała, odporna na zużycie konstrukcja, 
zdolna do pracy przy dużych obciążeniach 
mechanicznych;

Możliwość szybkiej kontroli;

Minimalne wymagania konserwacyjne.

“WIELOFUNKCYJNE I NIEZAWODNE URZĄDZENIE DO 
ROZDRABNIANIA, PRZEPŁUKIWANIA, PRASOWANIA 
I TRANSPORTU SKRATEK

Sprawdzone przez lata eksploatacji w różnych 
warunkach wysoko skuteczne urządzenia do 
zagęszczania, przepłukiwania i transportu skratek 
pochodzących z krat kanalizacyjnych.

Zastosowanie w różnych dziedzinach oczyszczania 
ścieków – w oczyszczalniach ścieków, 
przepompowniach ścieków, zakładach przemysłu 
spożywczego, mięsnego, chemicznego i innych.

15
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materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS

PIASKOWNIK 
WIROWY

“
Stosowane na oczyszczalniach ścieków o różnej 
przepustowości.

Podstawą procesu jest różnica gęstości wody i cząstek 
mineralnych. Ciężkie mineralne cząstki osadzają się na dnie 
piaskownicy, a lżejsze materia organiczna jest kierowana na 
dalsze etapy czyszczenia.

PRAKTYCZNE I SKUTECZNE URZĄDZENIE DO  
USUNIĘCIA ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 
I KOMUNALNYCH ŁATWO OPADAJĄCYCH 
CZĄSTEK MINERALNYCH (PIASKU). 

Zastosowanie pszenosników szlimakowych o 
wzmocnionej konstrukcji;

Precyzja wykonania i niezawodna konstrukcja 
zapewniająca wysoką wytrzymałość urządzenia;

Precyzyjnie wyliczona geometria urządzenia 
zapewnienia maksymalną skuteczność osadzania 
piasku;

Mieszadło zapewniające zadane parametry 
intensywności mieszania wymaganej do skuteczne 
usuwanie zanieczyszczeń mineralnych i zapobiegania 
osadzaniu się organicznych zanieczyszczenie; 

Regulowane podpory umożliwiające niwelację 
nierówności powierzchni przewidzianej dla montażu 
urządzeń;

Przepust pierścieniowy zapewniający utszymanie 
optymalnego poziomu ścieków w piaskowniku;

Ergonomiczne szybkozłączki pokrywy do rewizji; 

Łatwy montaż/demontaż;

Główne zespoły robocze są łatwo dostępne dla obsługa;

Wykonanie w postaci kompaktowej i hermetycznie 
zamkniętej konstrukcji.

CO OFERUJEMY?
DLACZEGO JESTEŚMY PEWNI 
W TRWAŁEJ I NIEZAWODNEJ 
PRACY URZĄDZENIA?

Spirala ślimakowa przenośnik 
piasku wykonana z wysokiej 
wytrzymałości stopów stali 
o wysokiej odporność na 
ścieranie ścieranie i doskonałe 
właściwościami konstrukcyjnymi;

Piaskownice wykonywane  są 
ze stali odpornej na korozję AISI 
304/316.
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PIASKOWNIK 
WIROWY

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI:  
Przenośnik o niskiej prędkości zapewnia 
skuteczne odwodnienie wychodzącego 
piasku i wydłuża okres serwis sprzętu.

Regulowane podpory umożliwiające 
niwelowanie nierówności powierzchni, 
przewidzianej do instalacji urządzenia.

Prosty montaż / demontaż elementów 
części instalacji. 

Zamknięta konstrukcja minimalizuje 
rozprzestrzenianie się zapachów i gazów. 

Kontrola przestrzeni wewnętrznej 
możliwe poprzez zdejmowane pokrywy

PŁUCZKA
PIASKU 

“
Szeroki wybór trybów pracy i sterowania urządzeniem.

Wygodna i intuicyjna ustawienie trybów pracy z panelu 
operatora.

Możliwość organizacji transmisji danych o stanie 
urządzeń przy pomocy standardowych protokołów 
komunikacyjnych.

WYSOKOWYDAJNE URZĄDZENIA
DO PŁUKANIA PIASKU OD ZANIECZYSZCZEŃ 
ORGANICZNYCH.

NA CO WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ?

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z piasku-do 
1,5-5% utraty masy przy kalcynacji w zależności od 
zawartości substancji organicznych w początkowej 
mieszaninie.

Aby zapewnić maksymalną wydajność płukania i 
oddzielanie piasku wyliczonej geometrii zbiorniki i 
mieszadła wykonane z zastosowaniem systemów 
symulacji komputerowych hydraulicznych strumień. 

Urządzenie do płukania o specjalnej konstrukcji 
równomiernie rozprowadza wodę po obszarze komory 
roboczej dla płukiwania z piasku od zaniecieszcien 
organicznych.

Możliwość obróbki zarówno pulpy piaskowej, jak ii 
i częściowo odwodnionego piasku (w zależności od 
projekt).

Precyzja wykonania i sprawdzona Inżynieria konstrukcja 
zapewniająca wysoką wytrzymałość elementów 
konstrukcijnych urządzenia. 

Napędy i urządzenia elektryczne od wiodących 
światowychproducentuw.

Napędy i urządzenia znajdują się w dostępnych dla 
serwisu lokalizacji.

Łatwy montaż / demontaż elementów instalacji. 

Główne zespoły robocze są łatwo dostępne dla 
obsługa.

Płuczkia wykonana w postaci zwartej i hermetycznie 
zamkniętej konstrukcji.
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materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS

Szeroki zakres zastosowania – od oczyszczalni ścieków 
przemysłowych do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Indywidualne podejście do wyprodukowania urządzeń 
w zależności od przeznaczenia technologicznego i 
rozmiaru osadników.

Długa żywotność.

Niezawodność urządzenia.

Wysoka trwałość.

Niski poziom hałasu pod czas pracy urządzenia.

Niska waga sprzętu.

Konstrukcja zgrzebłowych zgarniaczy liniowych 
pozwala wykonać ich łatwy i bezproblemowy montaż w 
istniejących zbiornikach.

Stosowanie elementów wiodących europejskich 
producentów – motoreduktorów Nord, elementów 
elektronicznych szafy sterowniczej Schneider Electric, 
sterowników Siemens, które zapewniają niezawodną i 
bezawaryjną pracę urządzeń.

Nieskomplikowane uruchomienie i łatwa obsługa.

Szybki i łatwy montaż dzięki prostej konstrukcji. Czas 
montażu standardowego ZGL, w zależności od wielkości 
osadnika, wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

ZGRZEBŁOWY
ZGARNIACZ
LINIOWY ZGL

“
Zgrzebłowe zgarniacze liniowe ZGL są szeroko 
stosowane w komunalnych i przemysłowych 
oczyszczalniach ścieków jako główne wyposażenie 
osadników wstępnych i piaskowników.

EFEKTYWNE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE 
DO ZGARNIANIA OSADÓW Z DNA ORAZ 
OSADÓW PŁYWAJĄCYCH Z POWIERZCHNI 
ŚCIEKÓW W OSADNIKACH PROSTOKĄTNYCH.

DLACZEGO KONSUMENCI WYBIERAJĄ 
ZGRZEBŁOWE ZGARNIACZE LINIOWE ZGL?

ZALETY TECHNOLOGICZNE:
Elementy konstrukcyjne zgarniaczy 
ZGL wykonane są ze stali nierdzewnej 
AISI 304. Każdy element poddaje się 
obowiązkowej pasywacji, co znacznie 
polepsza ich widok, odporność na 
agresywne środowisko i zapewnia 
niezawodność przez cały okres 
eksploatacji urządzeń.

Odporna na ścieranie powłoka kół 
wózków napędowych zapewnia ich 
długą żywotność bez konieczności 
wymiany.

Obecność w konstrukcji pomostu 
elementów technologicznych 
(włazów) umożliwia wykonywanie 
czynności serwisowych i napraw bez 
użycia urządzeń pomocniczych (np. 
drabin).

Płynna regulacja prędkości wózka za 
pomocą przemiennika częstotliwości 
pozwala szczególnie dostosować się 
do ilości osadu. Regulacja prędkości 
pozwala zmniejszyć zużycie części 
konstrukcyjnej, wydłużyć żywotność 
urządzeń technologicznych i pozwala 
zredukować wykorzystanie prądu.
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ZGARNIACZ 
ŁAŃCUCHOWY 
PROBIG

“
Technologia zapewniająca wysokowydajne zbieranie 
i usuwanie dużych zanieczyszczeń mechanicznych z 
prostokątnych osadników przy wykorzystaniu ciągłego 
grawitacyjnego przepływu cieczy.

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DO USUWANIA 
OSADÓW I SUBSTANCJI PŁYWAJĄCYCH Z 
WSTĘPNYCH OSADNIKÓW PROSTOKĄTNYCH 
I PIASKOWNIKÓW

2-wałowy zgarniacz łańcuchowy do usuwania 
substancji pływających:

2-wałowy zgarniacz łańcuchowy do usuwania osadów 
dennych:

3-wałowy zgarniacz łańcuchowy do usuwania osadów 
dennych:

4-wałowy zgarniacz łańcuchowy do usuwania osadów 
dennych i substancji pływających:

Szerokie zastosowanie elementów 
z tworzywa sztucznego, wysoka 
wytrzymałość mechaniczna i 
odporność na korozję, niska waga.

Jeden system do zgarniania i 
usuwania zarówno osadów dennych, 
jak i substancji pływających, 
co skutkuje niskimi kosztami 
inwestycyjnymi.

Rynna obrotowa do odbioru i 
usuwania części pływających.

Zastosowanie zgarniaczy 
łańcuchowych umożliwia 
wykonanie przekrycia dachowego 
zbiorników w celu redukcji emisji 
gazów i nieprzyjemnych zapachów 
wydobywających się ze zbiorników 
oraz zapobiega zamarzaniu cieczy w 
okresie zimowym.

ZALETY TECHNOLOGII

Miejskie i przemysłowe oczyszczalnie 
ścieków;

Stacje uzdatniania wody pitnej;

Przemysł chemiczny;

Przemysł papierniczy;

Przemysł spożywczy;

Przemysł browarniczy i inne branży 
przemysłowe.

OBSZARY ZASTOSOWANIA 
ZGARNIACZY ŁAŃCUCHOWYCH



www.esmil.eu KOMPLEKS DO 
MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW M-COMBY

“
Najbardziej praktyczne i kompleksowe rozwiązanie dla 
oczyszczalni ścieków o małej i średniej przepustowości. 
To kompaktowe urządzenie obejmuje wszystkie etapy 
oczyszczania wstępnego i zapewnia wydajne usuwanie 
odpadów, piasku i tłuszczu ze ścieków.

Jedną z zalet urządzenia M-Comby jest możliwość 
dostosowania go do charakterystyki ścieków oraz 
specyficznych warunków instalacji i eksploatacji.

Kompleksowe urządzenie M-Comby pod względem 
funkcjonalności jest liderem wśród urządzeń 
przeznaczonych do mechanicznego oczyszczania 
ścieków, oddzielania piasku i zbierania tłuszczu.

Piaskownik M-Comby zapewnia automatyczne 
zbieranie zanieczyszczeń mechanicznych, ich płukanie z  
zanieczyszczeń organicznych, ekstrakcję i rozładunek.

ROZWIĄZANIE DLA TYCH, KTÓRZY 
CENIĄ FUNKCJONALNOŚĆ 

KOMPLEKS MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
M-COMBY TO NIEZAWODNE I 
KOMPAKTOWE URZĄDZENIE 
ZDOLNE DO ROZWIĄZYWANIA 
WIELU ZADAŃ: 

dokładne mechaniczne 
oczyszczanie ścieków;

płukanie i odwadnianie odpadów;

ekstrakcja i płukanie piasku;

odwodnienie i rozładunek piasku;

zbieranie i usuwanie substancji 
pływających, tłuszczu.
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Integracja w jednej obudowie kompleksu urządzeń 
mechanicznego oczyszczania ścieków: sita, piaskownika z 
systemem napowietrzania, osadnika tłuszczu, urządzenia 
do płukania i wyciskania odpadów.

Ze względu na kompaktowość urządzenia osiąga się 
znaczną redukcję kosztów kapitałowych podczas budowy 
nowej lub przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków.

Rozładunek skratek i piasku można zrealizować zarówno 
do pojemników znajdujących się przy każdym urządzeniu, 
jak i do przenośników zbierających piasek i odpady z kilku 
urządzeń i transportując je do strefy akumulacji. Pozwala to 
zmniejszyć wymaganą powierzchnię podłogi.

Wysoka skuteczność oczyszczania ścieków. Zmniejszenie 
objętości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie do 
50% objętości początkowej, w zależności od ich rodzaju.

System płukania odpadów i piasku zapobiega rozkładowi i 
rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów.

System sterowania umożliwia obsługę kompleksu zarówno 
w trybie ręcznym, jak i automatycznym. Ustawianie 
parametrów i trybów pracy urządzenia jest intuicyjne i 
bardzo łatwe.

Maksymalna adaptowalność urządzenia. Kompleks do 
mechanicznego oczyszczania ścieków M-Comby może 
być produkowany zarówno w wersji standardowej, 
jak i specjalnej w zależności od wymagań projektu do 
mechanicznego oczyszczania oraz obliczeń, co do usunięcia 
piasku.

Konstrukcja urządzenia jest wygodna do przeprowadzania 
prac serwisowych: główne jednostki operacyjne są łatwo 
dostępne do obsługi.

Ze względu na wysoki poziom automatyzacji urządzenie 
praktycznie nie wymaga uwagi operatora, co zmniejsza 
koszty operacyjne.

KOMPLEKS DO 
MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW M-COMBY

OCZYWISTE ZALETY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA M-COMBY

JAK PRZEBIEGA OCZYSZCZANIE 
ŚCIEKÓW I USUWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ?

   ODPADY

Ścieki wchodzą do komory odbiorczej 
urządzenia, gdzie przechodzą 
pierwszy etap oczyszczania na sicie. 
Zanieczyszczania zatrzymane na kracie, 
po płukaniu i wyciskaniu trafiają do strefy 
zrzutu odpadów.

  PIASEK

Ścieki oczyszczone na kracie dostają się 
do poziomego piaskownika. W procesie 
napowietrzania następuje płukanie i 
sedymentacja piasku. Osiadły piasek 
porusza się przeciw ruchowi wody 
poziomym przenośnikiem ślimakowym 
do komory magazynowej, a za pomocą 
nachylonego przenośnika ślimakowego 
zostaje odwodniony i rozładowany.

   TŁUSZCZE I SUBSTANCJE PŁYWAJĄCE

Substancje pływające i tłuszcze 
gromadzą się w zbiorniku tłuszczu. Są 
usuwane z powierzchni wody za pomocą 
mechanizmu zgarniającego do komory 
odprowadzenia tłuszczu, skąd w miarę 
kumulacji są usuwane pompą.
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materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS

ZASTAWKI 

ZALETY I SKUTECZNE
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE:

22

Zastawki wytrzymują ciśnienie hydrostatyczne do 1 
bara, opcjonalnie jeszcze wyższe. Możliwość wykonania 
zastawek wg normy DIN 19569-4, klasa 4 (przy przecieku 
max- 0,02 l/s/m uszczelnienia) lub wg normy EN 12266, 
klasa C wg tabeli A5 ( przy przecieku max -  0,00001 l/s/m 
uszczelnienia)

Próba szczelności zastawek przeprowadzane są na 
fabrycznym stanowisku badawczym, co zapewnia 
kontrolę jakości produkowanych wyrobów i pozwala 
zapewnić ich lepszą szczelność.

Uszczelnienie produkowanych zastawek zapewnia 
możliwość ich funkcjonowania przy jedno- i 
dwustronnym kierunku przepływu. Uszczelnienie 
zastawek wykonane jest z EPDM (opcjonalnie NBR), co 
zapewnia wysoką odporność na środowisko agresywne i 
oddziaływanie hydromechaniczne.

“
Szeroka gama urządzeń pozwala rozwiązać nawet 
najbardziej skomplikowane zadania związane z 
kontrolą przepływu cieczy, kontrolą poziomu i/lub 
całkowitego odcięcia przepływu.

Prostota i wygoda obsługi, w połączeniu z wysoką 
jakością zastosowanych materiałów, mechaniczną 
niezawodnością konstrukcji i możliwością 
automatyzacji pozwalają stosować zastawki ESMIL 
z wysoką skutecznością w różnych warunkach 
klimatycznych i eksploatacyjnych.

Produkowane zastawki przeznaczone są do 
montażu w kanałach otwartych lub zamkniętych, 
otworach dowolnego kształtu i wymiaru (przeważnie 
prostokątnego, okrągłego i półokrągłego), 
rurociągach, a także do pracy w zbiornikach 
grawitacyjnych lub ciśnieniowych.

WYSOKIE NORMY JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI

SZCZELNOŚĆ WEDŁUG NAJWYŻSZYCH NORM

PRODUKUJEMY: 
zastawki kanałowe, 
zastawki naścienne, 
zastawki regulujące,
zastawki szandorowe,
segmentowe zastawki  
szandorowe,
zastawka uchylna/przelew uchylny,
rozdzielacz przepływu.
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Perfekcyjne połączenie obudowy i mechanizmów dzięki 
zastosowaniu precyzyjnej technologii produkcji.

Wysoka odporność na korozję uzyskana dzięki 
zastosowaniu stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316 (inne – na 
żądanie), tworzyw sztucznych i brązu.

Po spawaniu wyrób przechodzi pełny cykl obróbki 
antykorozyjnej: trawienie objętościowe (kwasowe) i 
pasywację specjalnymi środkami.

Wykorzystanie komponentów wysokiej jakości i 
sprawdzonych rozwiązań technicznych zapewnia 
długą żywotność urządzeń i minimalizuje konieczność 
wykonywania prac serwisowych.

W czasie eksploatacji konserwacja ogranicza się 
okresową wymianą uszczelek i smarowania śruby oraz 
łożysk, co zapewnia niskie koszty eksploatacji i zmniejsza 
ilość personelu.

Konstrukcja zastawek pozwala łatwo wymienić 
uszczelnienie.

Opcjonalnie istnieje możliwość wykonać przezroczystą 
pokrywę na naziemną część ramy i przezroczystą 
pokrywę na śrubę wysuwaną dla zabezpieczenia ją 
przed zabrudzeniem oraz możliwości wizualnej kontroli 
otwierania zastawki.

Motoreduktory przodujących europejskich producentów 
(AUMA, ROTORK) ze sterowaniem częstotliwościowym, 
co pozwala elastycznie sterować urządzeniami i znacznie 
zredukować zużycie energii.

Wbudowana funkcja nadzoru umożliwia zdalne 
monitorowanie stanu szafy sterowniczej w całości (styki 
bezpotencjałowe).

Przewidziano elektryczne zabezpieczenie przed 
przeciążeniem i skokami napięcia.

Stopień ochrony napędu elektrycznego IP 68, co oznacza, że 
przyrząd może być zanurzony przynajmniej na 1 m.

Zastawka z napędem elektrycznym wyposażona jest w 
szafę sterowniczą oraz (na życzenie klienta) jednostkę 
sterującą (MATIC, AUMATIC) w pełni skonfigurowaną na 
naszych zakładach produkcyjnych, co pozwala uruchomić 
zastawki bez dodatkowego wysiłku ze strony klienta.

Zastawki mogą być zaprojektowane z możliwością 
zastąpienia koła ręcznego napędem elektrycznym lub 
przekładnią ręczną (na życzenie klienta).

NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

ŁATWA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA

STEROWANIE I AUTOMATYZACJA
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PRZENOŚNIK 
ŚLIMAKOWY

“
Przenośniki ślimakowe są przeznaczone do 
transportu różnego rodzaju materiałów powstających 
podczas oczyszczania ścieków, takich jak odpady z 
krat, piasek oraz odwodniony osad.

W zależności od wymagań technologicznych 
przenośniki mogą pracować w trybie ciągłym lub 
okresowym.

ZAPEWNIA SKUTECZNE TRANSPORTOWANIE, 
ZAPOBIEGA ZATYKANIU I ZMNIEJSZA 
OBCIĄŻENIE NA NAPĘD

ZALETY / CECHY:
Jednoczęściowy ślimak bez rdzenia, wyprodukowany 
przy użyciu unikalnej technologii, zapewnia sprawny 
transport, zapobiega zatykaniu się i zmniejsza 
obciążenie napędu. W przypadku ciężkich (dużych) 
ładunków zaleca się stosowanie specjalnych 
podwójnych lub potrójnych ślimaków;

Brak konstrukcji wsporczej zmniejsza ilość prac 
konserwacyjnych;

Całkowicie zamknięta konstrukcja zapewnia czystą i 
bezpieczną przestrzeń roboczą, zapobiega rozlaniu i 
rozprzestrzenianiu się zapachów;

Zsynchronizowane działanie z innymi urządzeniami 
zmniejsza zużycie energii;

Obudowa przenośnika wykonana ze stali nierdzewnej 
AISI 304. Opcja ze stali AISI 316 dostępna na 
zamówienie;

Ślimak wykonany jest ze stali węglowej malowanej 
St.52.3 lub stopów o wysokiej wytrzymałości do 350 
HB. Stal nierdzewna dostępna na zamówienie;

Wymienne podkładki z UHMWPE lub ROBALON-u 
chronią i zapewniają długą eksploatację przenośnika.

NA ŻYCZENIE PRZENOŚNIKI 
MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W:

ręcznie / automatycznie 
obsługiwane zasuwy;

czujniki poziomu;

czujniki ruchu;

bezpieczne zarządzanie 
zatrzymaniem po wykryciu 
zerwania kabla itp.
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02
ZGARNIACZE RADIALNE  DO 
OSADNIKÓW WSTĘPNYCH I 
WTÓRNYCH;

ZGARNIACZE RADIALNE 
SSAWKOWE DO OSADNIKÓW 
WTÓRNYCH;

MIESZADŁA PRĘTOWE DO 
ZAGĘSZCZACZY OSADÓW;

WYPOSAŻENIE OSADNIKÓW.

Na oczyszczalniach ścieków osadniki 
przeznaczone są przede wszystkim  
do oddzielenia od oczyszczonej wody 
zawieszonych substancji, tłuszczu, 
ropopochodnych zanieczyszczeń, osadu 
czynnego.

W osadnikach wstępnych i wtórnych 
używany jest cały szereg urządzeń i 
elementów statycznych, których zadaniem 
jest zapewnienie laminarnych warunków 
cieci wody, równomierne usunięcie osadów 
i substancji pływających, zapobieganie 
przedostawaniu się zanieczyszczeń do już 
oczyszczonej wody.

URZĄDZENIA 
DLA 
OSADNIKÓW

FIRMA
ESMIL GROUP
dostarczyła ponad 350 sztuk 
zgarniaczy radialnych dla 
osadników

www.esmil.eu
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ZGARNIACZE 
RADIALNE

“
Technologicznie zaawansowany sprzęt, przeznaczony 
do usuwania osadu z dna i zanieczyszczeń pływających 
z powierzchni wody osadników radialnych.

Zasada działania osadników wstępnych opiera się na 
procesie osadzania zawiesiny ścieków. Pod wpływem 
sił grawitacyjnych nierozpuszczalne domieszki 
osadzają się na dnie, a lekkie zanieczyszczenia 
pływające wypływają na powierzchnię. Osad i 
zanieczyszczenia pływające są usuwane z osadnika za 
pomocą zgrzebeł dennych.

Zgarniacz radialny osadu to jednolity funkcjonalny 
kompleks sprzętu i urządzeń technologicznych: 
kratownicy, pomostu, platformy, skrzydeł 
zgrzebłowych ze zgrzebłami, wózka jezdnego. Sprzęt 
zapewnia ciągłe i niezakłócone funkcjonowanie 
oraz osiąganie wysokich wskaźników oczyszczenia 
wody. Wysoka skuteczność oczyszczania, rzetelne 
zbieranie osadu i zanieczyszczeń pływających sprawia, 
że zgarniacze osadu ESMIL stanowią nieodłączny 
element oczyszczalni ścieków.

Firma ESMIL Group produkuje osadniki o średnicy 
wewnętrznej 16, 18, 24, 28, 30, 40, 50 i 54 m. Możliwa 
jest także produkcja sprzętu o niestandardowej 
średnicy.

ORYGINALNE ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE I MAKSYMALNA 
SKUTECZNOŚĆ
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Zgarniacze osadu są wyposażone w urządzenie 
do czyszczenia krawędzi koryta. Automatyczna 
szczotka czyści koryta tak z przelewem 
jednostronnym, jak również z dwustronnym. 
Jej sztywność dobrana jest w taki sposób, by 
zapewnić usuwanie błony biologicznej z koryt przy 
maksymalnie długiej żywotności.

W konstrukcji zastosowane są specjalne śruby 
zapewniające regulowanie pozycji deflektora 
względem lustra wody w osadniku.

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ 
Zgarniacze osadu produkowane są w całości 
ze stali odpornej na korozję AISI 304 z 
zastosowaniem materiałów polimerowych. 
Na życzenie klienta dostępny jest wariant 
kombinowany ze stali odpornej na korozję AISI 304 
i stopów aluminiowych.

Długa żywotność podzespołów uwarunkowana 
jest także łatwością ich wymiany. Wskutek 
obniżonej masy materiałów istotnie obniżone 
zostało obciążenie działające na podzespoły. 
Zapewnia to zwiększoną żywotność i umożliwia 
przeprowadzenie szybkiej i łatwej obsługi 
serwisowej.

Zgarniacz osadu może być wyposażony w 
regulator częstotliwości zapewniający pełną 
kontrolę prędkości ruchu w szerokim zakresie. 
Pozwala to również zwiększyć żywotność sprzętu.

Możliwa jest produkcja odrębnych części 
zgarniacza osadu w wersji przeciwwybuchowej.

Układ sterowania zespołem zapewnia 
regulowanie prędkości ruchu zgrzebeł, 
intensywność zbierania osadu bez pogorszenia 
jego właściwości, czyszczenie krawędzi i koryt 
osadnika, oświetlenie bieżni pomostu oraz 
zabezpieczenie wszystkich podstawowych 
urządzeń przed przeciążeniami.
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STAINLESS

ZALETY TECHNOLOGII ESMIL:
Konstrukcja jest łatwa w montażu, a wszystkie 
części robocze zgarniacza osadu są łatwo 
dostępne do serwisowania.

Przy wymianie przestarzałego sprzętu, zgarniacz 
osadu tyu montowany jest w obecnych osadnikach 
bez przerabiania podstawy budowlanej zbiornika 
betonowego.

Dzięki niskiej masie konstrukcji obniża się znacznie  
zużycie energii.

Zgarniacze osadu ESMIL są oferowane tak z 
napędem obwodowym, jak również z centralnym, 
który dodatkowo zapewnia możliwość wykonania 
zadaszenia osadników.

Ergonomiczna konstrukcja pomostu zapewnia 
wygodę dostępu i obsługi części zgarniacza osadu.

W kompleksie stosowane jest oryginalne 
urządzenie do zbierania zanieczyszczeń 
pływających. Statyczne zgrzebło zgarnia 
zanieczyszczenia pływające od środka na 
zewnątrz, a następnie mechanizm zasobnika 
odbiorczego automatycznie usuwa je z osadnika do 
komory gromadzenia zanieczyszczeń pływających.

Specialna konstrukcjia zapewnia równomierne 
przemieszczanie osadu do leja centralnego 
równomiernie bez zbędnego mieszania. 
Zgrzebła nie są przy tym zużywane i nie ścierają 
betonowego dna zasobnika.
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ZGARNIACZ 
SSAWKOWY

“
Zgarniacz ssawkowy ESMIL zapewnia maksymalnie 
skuteczne zbieranie osadu aktywnego z dna osadnika 
wtórnego, w wyniku czego dochodzi do realnego 
polepszenia jakości i niezawodności funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków.
Tryb funkcjonowania i wydajność zgarniacza 
ssawkowego są regulowane w szerokim zakresie, o 
wiele szerzej niż przewidują parametry nominalne. W 
celu zapewnienia równomiernego zbierania osadu na 
całym promieniu osadnika każda ssawka wyposażona 
jest w regulowane membrany.
Prędkość obracania się zgarniacza ssawkowego 
regulowana jest poprzez wbudowany układ automatyki, 
co z kolei pozwala na wybór optymalnego trybu pracy 
zgarniacza ssawkowego.

Część nawodna – AISI 304, AISI 316 lub stop aluminium 
AlMg3.

System pobierania osadu – stal nierdzewna AISI 304, 
AISI 316.

Centralna część nośna – AISI 304.

Podwodna obrotnica – stal konstrukcyjna z powłoką 
odporną na korozję i poliamid.

ZGARNIACZE SSAWKOWE ESMIL PRODUKOWANE 
SĄ Z MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA KOROZJĘ:

NIEZAWODNE I TECHNOLOGICZNIE
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIE DO
USUWANIA OSADU Z OSADNIKÓW WTÓRNYCH

28 materiał konstrukcyjny -
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РАДИАЛЬНЫЕ ИЛОСКРЕБЫ
Элк, Польша

EFEKT „CZYSTEGO DNA”:
Specjalna konstrukcja ssawek 
zgarniacza ssawkowego ESMIL 
kompensuje nierówności dna 
osadnika w zakresie do 70 mm;

Ssawki mają specjalną 
opatentowaną konstrukcję – bez 
dolnej płaszczyzny. Eliminuje to 
osadzanie się osadu;

Kontakt ssawki z dnem zapewniają 
specjalne elementy wykonane ze 
zbrojonej gumy. Jednocześnie 
ssawki nie ścierają się i nie ocierają 
betonowego dna zbiornika;

Efekt „czystego dna” pozwala 
uniknąć takich negatywnych zjawisk 
jak gnicie osadu gromadzącego się 
w trudnodostępnych miejscach, jak 
również wypływania i usuwania 
substancji zawieszonych.
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MIESZADŁO PRĘTOWE
“

Mieszadła prętowe są szeroko stosowane do zagęszczania 
różnego rodzaju osadów i szlamów w oczyszczalniach 
ścieków, zakładach przemysłowych i stacjach uzdatniania 
wody pitnej.
Zastosowanie mieszadeł prętowych ESMIL może znacznie 
obniżyć koszty transportu, stabilizacji oraz odwadniania 
osadów.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO ZAGĘSZCZANIA 
RÓŻNEGO RODZAJU OSADÓW I SZLAMÓW

Część robocza napędzana jest przez napęd centralny, 
co eliminuje konieczność stosowania drogiego wózka z 
napędem jezdnym oraz szczotki do czyszczenia bieżni.
Nie ma potrzeby instalowania odbieraka prądu.
Dzięki wykonaniu pomostu ze stali nierdzewnej lub 
aluminium otrzymujemy konstrukcję, która jest odporna 
na korozję i jest w stanie przenosić znaczne obciążenia co 
zapewnia bezpieczeństwo dla  obsługi.
Pomost typu średnicowego, który pozwala na wizualną 
kontrolę pracy zagęszczacza.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi konstrukcja 
pomostu wyposażona jest w powłokę antypoślizgową 
(kratę w przypadku konstrukcji stalowej i blachę 
ryflowana w przypadku aluminium), a w dolnej części 
barierki znajduje się bortnica ograniczająca zsuwanie się 
stopy z pomostu. 
W centralnym zespole napędowym mieszadła 
zastosowano łożysko wielkogabarytowe, które nie 
wymaga regulacji i jest w stanie przenosić znaczne 
obciążenia.
Obecność zespołu smarowania łożyska (wyprowadzenie 
punktów smarowania łożyska na pomost) umożliwia 
obsłudze wykonanie czynności konserwacyjnych 
bezpośrednio z pomostu, bez konieczności zatrzymywania 
urządzenia i demontażu zespołu napędowego mieszadła.
Zgrzebła mieszadła zgarniające osad wykonane są z 
metalowej ramy i gumowego fartucha, który delikatnie 
czyści powierzchnię dna osadnika. Po zużyciu fartuch 
gumowy można wymienić bez konieczności ponoszenia 
większych kosztów.
Zastosowanie dodatkowego układu mieszania w 
leju zbiorczym, z którego odprowadzany jest osad z 
zagęszczacza umożliwia maksymalne zagęszczenie osadu 
dzięki dodatkowemu uwalnianiu wody ze wszystkich 
warstw osadu.
W szafie sterowniczej zamontowany jest falownik, 
dzięki któremu mamy możliwość zmiany prędkości  
obrotowej zagęszczacza i dostosowanie jej do potrzeb 
technologicznych.
Szafa sterownicza może być usytuowana zarówno na 
pomoście jak i w pomieszczeniu nieopodal mieszadła.

ZALETY MIESZADEŁ PRĘTOWYCH ESMIL:

DODATKOWO MIESZADŁA 
PRĘTOWE ESMIL MOGĄ BYĆ 
WYPOSAŻONE W:

deflektory centralne,

przelewy,

deski szumowe. 
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1. Wózek z napędem jezdnym 

Zapewnia wysoką niezawodność i stabilność osadników o każdej 
porze roku.

2. Koła elektryczne 

Zastosowanie kół elektrycznych obniża koszty eksploatacji (redukcja 
zużycia energii dzięki zastosowaniu silnika o małej mocy - tylko 0,37 
kW, i przekładni w kole o niskim zużyciu oleju).

3. Napęd centralny

Zapewnia ruch obrotowy bez poślizgu w zimie.

4. Koryto na wodę nadosadową z przelewami pilastymi

Rozwiązanie usprawniające oczyszczanie ścieków i obniżające koszty 
operacyjne.

5. Deski szumowe zatrzymywania substancji pływających

Chronią oczyszczalnie ścieków przed tłuszczem, produktami 
naftowymi i unoszącymi się zanieczyszczeniami.

6. Deflektor centralny

Zastosowanie konstrukcji deflektora wykonanego z materiałów 
polimerowych odciąża pomost i znacznie upraszcza montaż 
zgarniacza.

7. Ślimakowy układ do zbierania substancji pływających

Skuteczne rozwiązanie poprawiające jakość oczyszczania ścieków 
i zbierania substancji pływających, zalecane jest przy dużej ilości 
ścieków przemysłowych lub w przypadkach, gdy konwencjonalne 
systemy do usuwania substancji pływających nie są w stanie sprostać 
zadaniu.

8. Pomosty promieniowy lub/i średnicowy

To rozwiązanie jest szczególnie skuteczne przy oczyszczaniu ścieków 
z dużą ilością części pływających i/lub osadów.

9. Logarytmiczny zgarniacz osadu

Logarytmiczny zgarniacz osadu umożliwia przemieszczenie osadu ze 
skrajnego punktu osadnika znajdującego się przy ścianie osadnika do 
leja centralnego w jednym obrocie, co skraca czas przemieszczenia 
osadu i zużycie energii.

10. Deflektor regulowany (dla osadników wstępnych)

Chroni oczyszczalnie przed tłuszczem, produktami naftowymi i 
unoszącymi się na powierzchni cieczy zanieczyszczeniami.

11. Układ dogarniania i mieszania w leju centralnym 

Skuteczne rozwiązanie do zagęszczania i homogenizacji osadu, 
które może znacznie obniżyć koszty jego późniejszego transportu, 
stabilizacji i odwadniania.

Urządzenia dla osadników ESMIL mogą być początkowo dostarczane 
w komplecie z pozycjami wymienionymi poniżej, istnieje również 
możliwość modernizacji sprzętu już działającego na miejscu.

www.esmil.eu
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Napowietrzanie podczas 
oczyszczania ścieków 
wykorzystywane jest do sztucznego 
nasycenia osadu w bioreaktorach 
z rozcieńczonym tlenem, który 
wykorzystywany jest przez 
mikroorganizmy w celu utlenienia 
organicznych i biogennych 
elementów zanieczyszczających.

SYSTEMY 
NAPOWIETRZANIA
NA BAZIE AERATORÓW RUROWYCH

FIRMA 
ESMIL GROUP
W ciągu działalności na rynku 
dostarczyła ponad 800 000 
metrów bieżących aeratorów i 
stale powiększa ten wynik

www.esmil.eu
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Zewnętrzna porowata warstwa z włókien 
polietylenowych zapewnia solidną konstrukcję i 
niezawodne działanie systemu napowietrzania bez 
konieczności regularnego czyszczenia i płukania;

Pęcherzyki powietrza wytwarzane przez aeratory 
ESMIL mają średnicę zaledwie 2-3 mm, co 
zapewnia wysoką wydajność transferu tlenu i 
mieszania osadu;

Dzięki zastosowaniu szczeliny powietrznej w 
konstrukcji aeratorów, aeratory ESMIL zapewniają 
równomierną dystrybucję powietrza na całej 
długości korytarza;

Specjalna konstrukcja aeratorów zapewnia ich 
odporność na uderzenia wodne i naprężenia 
mechaniczne, co zapewnia wysoką niezawodność 
aeratorów;

Systemy napowietrzania ESMIL są proste i łatwe 
w instalacji. Istnieje również możliwość wymiany 
zewnętrznej rury porowatej przy zachowaniu 
podstawowej konstrukcji;

Natężenie przepływu powietrza dostarczanego 
do aeratorów ESMIL jest 2-2,5 razy większe niż 
w w przypadku konwencjonalnych aeratorach 
membranowych. Wymaga to mniejszych nakładów 
inwestycyjnych i kapitałowych.

SYSTEMY 
NAPOWIETRZANIA 
ESMIL
Aeratory przeznaczone są do równomiernego 
rozłożenia powietrza, które podawane jest z 
kompresorów lub dmuchawy w tafle wody. Aeratory 
mają zastosowanie w komorze napowietrzania 
na odcinku biologicznego oczyszczania ścieków. 
Mogą one być również wykorzystane w aerobowych 
stabilizatorach osadu i zbiornikach wodnych.

ZALETY AERATORÓW RUROWYCH 
ESMIL:

32
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Aerator ESMIL składa się z dwóch rur włożonych jedna w 
drugą, pomiędzy którymi znajduje się szczelina powietrzna. 
Zewnętrzna część nazywana dyspergatorem jest wykonana 
z polietylenu o dużej gęstości metodą ekstrudyjną. Gotowy 
dyspergator składa się z dużej liczby małych otworów, przez 
które przechodzi powietrze.

2

3

1

Rura wewnętrzna wykonana jest z PVC i jest 
perforowana w określony sposób. W celu 
równomiernego rozprowadzenia powietrza 
na całej powierzchni aeratora, pomiędzy rurą 
wewnętrzną i zewnętrzną zamontowano 
pierścienie dystansowe, tworząc wolną 
przestrzeń. Powietrze jest wprowadzane 
do rury wewnętrznej i rozprowadzane na 
zewnątrz przez porowatą powierzchnię 
aeratora.

Następnie powietrze jest równomiernie rozpraszane 
w napowietrzanej cieczy, tworząc liczne i jednorodne 
małe pęcherzyki. Taka dystrybucja powietrza zapewnia 
doskonałą wydajność napowietrzania przy minimalnym 
zużyciu energii.

Rurkowa konstrukcja zapewnia łatwość instalacji systemu 
napowietrzania. Dzięki swojemu kształtowi aerator nie boi 
się obciążeń mechanicznych i praktycznie się nie zapycha.

1 - RURA PERFOROWANA 
(KARKAS)
MATERIAŁ – PCV

2 - WŁÓKNISTO-POROWATY 
DYSPERGENT (KOSZULKA)
MATERIAŁ – POLIETYLEN O 
NISKIEJ GĘSTOŚCI (LDPE)

3 - WKŁADKA DYSTANSOWA
MATERIAŁ – POLIETYLEN O 
NISKIEJ GĘSTOŚCI (LDPE)

KOMPONENTY I MATERIAŁY
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INSTALACJA SYSTEMY 
NAPOWIETRZANIA ESMIL

Gwintowane połączenia aeratorów są łatwo 
montowane w rzędach o długości do 20 m i 
pozwalają na zmniejszenie ilości kolektorów 
powietrza.

Kolektory powietrza są dostarczane z 
przyspawanymi do nich adapterami w celu 
ułatwienia instalacji.

Spawanie w terenie nie jest wymagane.

Wszystkie części metalowe oraz kolektory 
doprowadzające powietrza do aeratorów 
wykonane są ze stali nierdzewnej (AISI 304/316).

ADAPTER 
AERATORA 

POŁĄCZENIA GWINTOWANE 

KOREK AERATORA

MONTAŻ AERATORÓW

MOCOWANIE 

KOTWYPRĘTY GWINTOWANE

ŚRUBY DO REGULACJI 
WYSOKOŚCI MOCOWANIA
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WIELODYSKOWE 
ODWADNIACZE ŚRUBOWE 
MDQ;

PRASY DYSKOWE JD;

ŚRUBOWE ZAGĘSZCZACZE 
OSADU MDQ-T;

TAŚMOWE ZAGESZCZACZY I 
PRASY FILTRACYJNE; 

STACJA DO MECHANICZNEGO 
ODWADNIANIA OSADU ESMIL 
MODULE D.

Mechaniczne odwadnianie osadu 
ścieków i szlamów przemysłowych 
przeznaczone jest do zmniejszenia ich 
objętości poprzez oddzielenie fazy płynnej 
od rozpuszczonych w nich substancji 
zważonych.

Po odwodnieniu osadu i szlamu z 
postaci płynnej stają się substancjami o 
znacznie wyższej koncentracji substancji 
zważonych oraz mają konsystencję 
wilgotnej ziemi. Taka konsystencja 
umożliwia transport osadu odwodnianego 
w przyczepie ciężarówki.

MECHANICZNE 
ODWADNIANIE 
OSADU

FIRMA
ESMIL GROUP
dostarczyła ponad 300 
taśmowych pras filtracyjnych, 
zagęszczaczy i odwadniaczy.

www.esmil.eu
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ODWADNIACZ 
ŚRUBOWY

Dehydratory MDQ ESMIL przeznaczone są do 
mechanicznego odwadniania komunalnych i 
przemysłowych osadów ściekowych:

Nadmierny osad biologiczny.

Osad skoagulowany.

Osad (szlam) poflotacyjny z różnych typów 
przemysłu.

Miesznka różnych osadów.

PONAD 1500 WIELODYSKOWYCH 
ODWADNIACZY ŚRUBOWYCH 
MDQ JEST ZAINSTALOWANYCH
I FUNKCJONUJE NA CAŁYM 
ŚWIECIE

46

materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS

Produkowane są we współpracy 
z firmą Tsurumi-Pump 
(Japonia)

36
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ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I KOMPAKTOWA 
BUDOWA SERIE MDQ/MDC, ZE WZGLĘDU NA 
CECHY KONSTRUKCYJNE, ODZNACZAJĄ SIĘ 
NISKIM ZUŻYCIEM ENERGII. 
Urządzenie przeznaczone jest do odwadniania 
osadu poprzez filtrację grawitacyjną oraz 
zmniejszanie odstępu między zwojami śruby. 
Konstrukcja urządzenia jest kompaktowa i zawiera 
wszystkie niezbędne akcesoria sterowane za 
pomocą szafy sterowniczej montowanej razem z 
odwadniaczem na jednej podstawie. Dzięki temu 
urządzenie może być zainstalowane na znacznie 
ograniczonej powierzchni.

MECHANIZM SAMOCZYSZCZĄCY 
Powierzchnia filtrująca składa się z dwóch rodzajów 
dysków (pierścieni), które tworzą mechanizm 
samoczyszczący. Zapobiega to zatykaniu, a 
urządzenie może nieprzerwanie pracować.

MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI OSADU 
ZAWIERAJĄCEGO TŁUSZCZE, SUBSTANCJE 
OLEISTE I ROPOPOCHODNE
Urządzenie może odwadniać osad o wysokiej 
zawartości substancji oleistych. Jest to optymalne 
rozwiązanie do obróbki osadu poflotacyjnego w 
przemyśle spożywczym, gdzie systemy filtrów czy 
wirówki nie spełniają swoich funkcji. Co więcej, 
odwadniacz odznacza się wysokim wskaźnikiem 
zatrzymania substancji stałych.

ZALETY:

37

MINIMALIZACJA WTÓRNEGO 
ZANIECZYSZCZENIA I OBSŁUGI
Główny element odwadniacza - bęben 
odwadniający - jest konstrukcji pół-zamkniętej 
i pracuje z bardzo małą prędkością. Dzięki temu 
osad nie rozbryzguje się na zewnątrz urządzenia. 
Odwadniacz jest przyjazny dla środowiska - 
praktycznie nie generuje hałasu i wibracji a 
także ogranicza emisję odorów.

MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI OSADU O 
NISKIEJ GĘSTOŚCI
Odwadniacz zawiera zarówno strefę 
zagęszczana grawitacyjnego, jak też 
odwadniania za pomocą kompresji. Dzięki temu 
gęstość osadu może wahać się w granicach od 
0,3-0,5 do 10 % zawartości s.m.

PRACA CIĄGŁA W TRYBIE 
AUTOMATYCZNYM I NISKIE ZUŻYCIE WODY
Z uwagi na konstrukcję urządzenia 
zapobiegającą zatykaniu, nie ma konieczności 
jego mycia w celu przywrócenia pierwotnej 
wydajności odwadniania. Wymagane jest jedynie 
spryskiwanie małą ilością wody, aby zmyć osad 
wyciekający ze strefy odwadniania. Pozwala to 
na minimalizację ilości wody płuczącej.
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Prostota eksploatacji, którą może wykonać lokalny 
personel bez specjalnego przeszkolenia. 

Szybki dostęp do głównych węzłów urządzenia. 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem elektrycznym.

Zabezpieczenie przed skokami napięcia.

Wygodna ergonomia (szybko zdejmowane 
pokrywy). 

Uproszczony dostęp do obsługi napędu. 

Zaawansowana automatyka: różne tryby i 
algorytmy pracy, synchronizacja kompleksu 
odwadniającego z innymi urządzeniami 
oczyszczalni.

Niska prędkość obrotowa walców (do 1.2 obr./min), 
co zapewnia brak hałasu i wibracji podczas pracy 
odwadniacza.

Zintegrowany system kondycjonowania (flokulacji) 
osadu, który nie wymaga żadnych dodatkowych 
urządzeń i zbiorników.

PRASA 
DYSKOWA 

NIEZAWODNOŚĆ, ŁATWOŚĆ I WYGODA 
UŻYTKOWANIA:

Prasa dyskowa JD pozwala odwadniacz osady z 
zawartością zanieczyszczeń stałych i włóknistych, 
które ciężko odwodnić przy użyciu tradycyjnych 
urządzeń odwadniających. Zastosowanie pras 
dyskowych JD minimalizuje koszty eksploatacji 
związane z odwadnianiem osadów.

Prasa dyskowa JD służy do skutecznego odwodnienia 
różnego rodzaju złożonych osadów ściekowych, w 
tym osadów o wysokiej zawartości tłuszczu, dużych 
zanieczyszczeń stałych, ściernych i włóknistych. 
Wykorzystanie pras dyskowych JD pozwala usunąć 
problemy związane z utylizacją osadów różnego 
pochodzenia.

PRAKTYCZNE I WYDAJNE 
URZĄDZENIE DO ODWADNIANIA 
OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
POCHODZĄCYCH Z ZAKŁADÓW 
PRZEMYSŁOWYCH, 
ROLNICZYCH I SPOŻYWCZYCH.

Produkowane są we współpracy 
z firmą Tsurumi-Pump 
(Japonia)
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Możliwość odwadniania osadów o niskiej 
zawartości substancji organicznych, dużej 
zawartości tłuszczów, olejów i produktów 
ropopochodnych, a także osadów 
zawierających cząstki ścierne. 

Odległość między górnym i dolnym rzędem 
walców wynosi co najmniej 50 mm, co 
pozwala odwadniacz osady z zawartością 
zanieczyszczeń stałych i włóknistych bez 
zatykania osadem głównego elementu 
odwadniającego.

Samooczyszczająca się konstrukcja walców 
eliminuje problemy z zatykaniem się i 
koniecznością wstrzymania pracy odwadniacza 
dla czyszczenia i regeneracji powierzchni 
filtracyjnej.

Brak wykorzystania wody płuczącej, dzięki 
samooczyszczającym właściwościom porów 
filtra.

Urządzenie zużywa znacznie mniej prądu niż 
inne systemy odwadniające.

Moc znamionowa jednego napędu dla 
pary walców wynosi 100 W. Całkowita 
nominalna moc napędu głównego elementu 
odwadniającego wynosi do 1 kW.

Odwadniacz wykonany w kompaktowej 
zamkniętej konstrukcji, która nie wymaga dużej 
przestrzeni do zainstalowania oraz dużych 
kosztów na wykonanie systemu wentylacji.

Niskie koszty eksploatacji.

Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych budowy 
już na początkowym etapie.

ZALETY I EFEKTYWNE
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE:

materiał konstrukcyjny -
Stal nierdzewna 

STAINLESS
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W WERSJI KONTENEROWEJ 
NA BAZIE WIELODYSKOWEGO 
ODWADNIACZA ŚRUBOWEGO MDQ

STACJA DO 
MECHANICZNEGO 
ODWADNIANIA

Wysoka wydajność odwadniania. od 0,05 do 200 m3/h 
(od 3 do 3780 kgSS/h);

Urządzenia są w pełni zmontowane fabrycznie 
(technologia plug-and-play);

Minimalna potrzeba projektowania i uzyskaniu 
pozwoleń;

Kompaktowość, wykonanie w wymiarach 20 lub 40 stop 
kontenerów morskich;

Wysokowydajne i ekonomiczne odwodnienie na bazie 
odwadniaczy ślimakowych wielodyskowych MDQ ESMIL 
Tsurumi pozwala zmniejszyć objętość osad 10-15 razy;

Możliwość odwadnianie osadów o wysokiej zawartości 
tłuszczu i oleju, a także zawierających cząstki ścierne;

Minimalne koszty eksploatacji (niskim poziomem 
zużycia reagentów, wody płuczącej i energii 
elektrycznej);

Łatwa i wygodna obsługa - Wszystkie urządzenia są w 
pełni zautomatyzowane i istnieje możliwość sterowania 
zespołem odwadniającym za pomocą smartfonu;

Mobilność. - możliwe jest zastosowanie stacji 
odwadniania w warunkach stacjonarnych, jak również 
do przeróbki osadów w różnych miejscach;

Bogate wyposażenie i możliwość instalacji 
dodatkowych opcji zgodnie z życzeniem Klienta.

ZALETY MOBILNEJ STACJI MECHANICZNEGO 
ODWADNIANIA ESMIL MODULE D

ODWADNIANIE OSADÓW Z 
ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH;

ODWADNIANIE KOMUNALNYCH 
OSADÓW ŚCIEKOWYCH;

PRÓBY PILOTAŻOWE I 
PRZEMYSŁOWE;

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI 
ISTNIEJĄCYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW;

ODWADNIANIE OSADÓW Z 
KILKU MIEJSC LUB POZA 
STAŁĄ OCZYSZCZALNIĄ 
ŚCIEKÓW;

JAKIE ZADANIA ROZWIĄZUJE 
URZĄDZENIE DO ODWADNIANIA 
MODULE D?
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ZAGĘSZCZANIE UMOŻLIWIA:

zwiększenie stężenia osadu (osadu 
czynnego, osadu z uzdatniania 
wody) przed odwadnianiem, a tym 
samym zwiększenie wydajności 
jednostki odwadniającej i/lub 
zastosowanie mniejszych urządzeń 
odwadniających. Dzięki odwadnianiu 
i wstępnemu zagęszczaniu można 
uzyskać znacznie niższą możliwą 
wilgotność placka;

uzyskanie wymaganego stężenia 
osadu przed procesem końcowym, 
np. fermentacją.

ZAGĘSZCZACZE ŚLIMAKOWE 
MDQ-T MOGĄ BYĆ STOSOWANE W 
NASTĘPUJĄCYCH BRANŻACH:

komunalne oczyszczalnie ścieków;

biologiczne oczyszczalnie ścieków  
przemysłowych;

stacje uzdatniania wody;

produkcja biogazu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA 
ZAGĘSZCZACZA ŚLIMAKOWEGO 
MDQ-T:

Wysoka wydajność przy niskim zużyciu odczynników. 
Obróbkę osadów za pomocą odczynników przeprowadza 
się w zbiorniku z mieszadłami. Wysoka skuteczność 
zagęszczania osadu przy minimalnym zużyciu 
reagentów.

Skuteczne zagęszczanie, obróbka trudnych osadów 
i niskie koszty eksploatacji. Zagęszczacz śrubowy 
MDQ-T został zaprojektowany poprzez adaptację bębna 
odwadniającego MDQ. W ten sposób MDQ-T dziedziczy 
wszystkie zalety technologii MDQ: niskie zużycie energii, 
wody do płukania i odczynnika, niskie stężenie zawiesin 
w filtratach, długa żywotność części mechanicznych, 
możliwość pracy z tłustymi i trudnymi osadami, zwarta 
budowa, niski poziom hałasu. 

Niezawodność konstrukcji, odporność na korozję. 
Wyposażenie jest wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 
lub AISI316. Dyski bębna wykonane są wyłącznie 
z blachy stalowej o grubości 3 mm (bez tworzywa 
sztucznego). Na obwodzie ślimaka jest przyspawany 
twardy, odporny na zużycie metal. 

Łatwość użytkowania, konserwacji i naprawy. Maszyny 
wymagają jedynie sporadycznej kontroli procesu i 
czyszczenia. Wszystkie elementy są łatwo dostępne w 
celu konserwacji. Z reguły każdy element, nawet bęben, 
może być wymieniony lub naprawiony przez sam zakład. 
Nie ma skomplikowanych układów hydraulicznych ani 
pneumatycznych, nie ma jednostek szybkoobrotowych, 
nie ma mechanizmów o wysokiej precyzji i nie jest 
potrzebny wysoko wykwalifikowany personel.

Wysoki poziom automatyzacji sprzętu. Wszystkie 
urządzenia firmy ESMIL są w pełni zautomatyzowane. 

ZAGĘSZCZACZE 
ŚLIMAKOWE MDQ-T

“
Technologia MDQ po dostosowaniu technologicznemu 
to nowy sposób zagęszczania osadów z komunalnych 
i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Wielodyskowe 
zagęszczacze śrubowe z serii MDQ-T firmy ESMIL Tsurumi 
to niezawodne, wydajne i kompaktowe urządzenia, 
które zużywają minimalną ilość energii, wody i środków 
chemicznych oraz wymagają minimalnej uwagi ze strony 
operatorów i personelu konserwacyjnego. 

SKUTECZNA I EKONOMICZNA TECHNOLO-
GIA MDQ - TERAZ TAKŻE DO ZAGĘSZCZANIA 
OSADÓW ŚCIEKOWYCH!

ZALETY:
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I NISKIE 
ZUŻYCIE FLOKULANTÓW.
Taśmowa prasa filtracyjna charakteryzuje się niskim 
zużyciem energii i flokulantów.

Szeroki zakres mocy i wydajności produkowanych 
modeli pozwala na wybór optymalnego wyposażenia 
dla każdego projektu.

WYSOKI STOPIEŃ ODWODNIENIA.
W taśmowych prasach filtracyjnych ESMIL wysoki 
stopień odwodnienia uzyskuje się poprzez zastosowanie 
kolejno rozmieszczonych w strefie odwadniania rolek 
prasujących o różnych średnicach. Odwodniony osad 
z oczyszczalni ścieków może osiągnąć zawartość 
suchej masy 20-28 % przy średniej dawce flokulantu w 
wysokości 2-3,5 kg/t s.m.

TAŚMOWA 
PRASA 
FILTRACYJNA

“
Skuteczne rozwiązanie do mechanicznego odwadniania 
osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych i 
przemysłowych oraz ze stacji uzdatniania wody.

Niskie koszty eksploatacji, wysoka wydajność 
i niezawodność potwierdzona wieloletnim 
doświadczeniem.

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE DLA 
TYCH, KTÓRZY CENIĄ SOBIE WYDAJNOŚĆ I 
NIEZAWODNOŚĆ.

GŁÓWNE CECHY I ZALETY 
TAŚMOWYCH PRAS FILTRACYJNYCH 
ESMIL
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STANDARDOWA 
WYPOSAŻENIE TAŚMOWEJ 
PRASY FILTRACYJNEJ:

AUTOMATYCZNA KONTROLA 
NAPIĘCIA TAŚMY;

AUTOMATYCZNA REGULACJA 
RUCHU TAŚMY;

SYSTEM CZYSZCZENIA DYSZ 
„W JEDNYM OBROCIE”;

ŁOŻYSKA O WYSOKIEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI NA 
WSZYSTKICH ROLKACH;

WAŁY O PODWYŻSZONEJ 
NIEZAWODNOŚCI.
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WYDAJNOŚĆ I KOMPAKTOWOŚĆ.
Aby zmniejszyć obciążenie hydrauliczne prasy filtracyjnej i 
zwiększyć wydajność odwadniania, kompleksy urządzeń 
odwadniających mogą być wyposażone w zagęszczacz. 
Zagęszczacze taśmowe stosuje się jako oddzielne 
urządzenia zagęszczające osad do zawartości suchej masy 
na poziomie 3-8 % lub jest możliwość zainstalowania ich nad 
taśmową prasą filtracyjną w celu zwiększenia wydajności 
hydraulicznej systemu.

NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ.
Głównym materiałem konstrukcyjnym stosowanym do 
produkcji taśmowych pras filtracyjnych jest stal nierdzewna 
AISI 304 lub AISI 316 obrabiana poprzez wytrawianie i 
pasywację. Rolki wykonane są z wysokowytrzymałej stali 
węglowej z dużym zapasem bezpieczeństwa i są powlekane 
(laminowane) odpornym na ścieranie tworzywem 
sztucznym RILSAN. Produkowane prasy filtracyjne są 
wyposażone w wysokiej jakości silniki elektryczne, łożyska, 
czujniki i elementy układu sterowania pochodzące od 
znanych i niezawodnych dostawców. 

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I KONSERWACJI.
Zastosowanie wysokiej jakości komponentów i 
sprawdzonych rozwiązań technicznych zapewnia długą 
żywotność urządzeń i minimalizuje konieczność ich 
konserwacji. Konstrukcja taśmowej prasy filtracyjnej 
umożliwia wizualną kontrolę procesu odwadniania, 
łatwą konserwację zapobiegawczą i wymianę części 
zużywających się. Główne elementy są łatwo dostępne, 
a konserwacja może być przeprowadzana przy użyciu 
standardowych narzędzi.
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Wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją: korpus 
ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnie obciążone wały ze 
stali węglowej pokryte są warstwą polimeru;

Wysoka efektywność zagęszczania osadu dzięki  
specjalnemu systemowi „rozpulchniaczy”;

Automatyczny system sterowania taśmą oraz 
zabezpieczenie przed zejściem;

Możliwość wykonania z ochroną od rozpowszechniania 
zapachów.

TAŚMOWY 
ZAGĘSZCZACZ 
OSADU 
Zagęszczacz jest wykorzystywany podczas pierwszego 
etapu odwadniania osadu przed podaniem na prasę 
filtracyjną, w celu podniesienia wydajności oraz jako 
urządzenie samodzielne w celu przygotowania osadu 
do napowietrzania w komorach lub w celu zmniejszenia 
obciążenia poletek osadowych.

ZALETY:
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FLOTATORY CIŚNIENIOWE

OCZYSZCZANIE  
FIZYKO-
CHEMICZNE

Flotacja ciśnieniowa jest jedną z 
wydajniejszych fizyko-chemicznych metod 
oczyszczania ścieków przemysłowych. Metoda 
ta polega na nasyceniu wody bąbelkami 
powietrza.

W procesie flotacji ze ścieków wydalane są 
zawiesiny, tłuszcze, oleje i produkty naftowe, 
przez co zmniejsza się koncentracja BZT i 
ChZT.

Zastosowanie niniejszej technologii pozwala 
istotnie zmniejszyć obciążenie oczyszczalni 
biologicznej, a w razie jej braku osiągnąć 
NDS parametrów zawartych w ściekach 
spuszczanych do kanalizacji.
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FLOTATORY 
CIŚNIENIOWE 

“
Flotator – to skuteczne urządzenie do oczyszczania 
ścieków zawierających zawiesiny, tłuszcze, produkty 
naftowe, metali oraz fosforany, które znacznie obniża 
ładunek ChZT oraz BZT. Nasze flotatory od wielu lat 
z powodzeniem pracują na oczyszczalniach ścieków i 
zakładach przemysłowych.

Flotatory ESMIL pod względem warunków pracy, 
szerokiego zakresu zastosowań i wysokiej wydajności 
są jednym z najlepszych rozwiązań na rynku urządzeń 
do oczyszczania wody.

SKUTECZNE URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW

46
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Technologie sprawdzone przez lata – uwzględniono 
wieloletnie doświadczenie stosowania różnych typów 
procesów flotacji i wykorzystano najbardziej efektywne.

Obliczanie flotatorów dla każdego projektu są 
wykonywane za pomocą kompleksów obliczeniowych 
CAE do modelowania hydraulicznego.

Typ i rozmiar zbiornika są dobierane indywidualnie 
dla każdego konkretnego przypadku zależnie 
od wydajności, ilości zanieczyszczeń, specyfiki 
zanieczyszczeń, wymaganego stopnia oczyszczenia 
ścieków.

Kształty zbiorników oraz ich wewnętrzna konstrukcja 
są projektowane za pomocą modelowania 
hydraulicznego w celu zapewnienia warunków, które w 
maksymalnym stopniu sprzyjają procesowi oddzielania 
zanieczyszczeń.

Materiał, z którego są produkowane bloki lamelowe, 
jest dobierany w zależności od parametrów ścieków, co 
pozwala gwarantować niezawodność i trwałości lameli.

Zastosowanie opatentowanych mieszalników 
statycznych do skutecznego mieszania roztworów 
odczynników ze ściekami.

Zbiornik do gromadzenia osadu flotacyjnego z 
czujnikiem poziomu dla zapewniania ciśnieniowego 
trybu usuwania osadu.

Piramidalna struktura strefy gromadzenia osadu 
zapewnia jego skuteczne usuwanie bez konieczności 
stosowania dodatkowych zgrzebeł w dolnej części 
flotatora.

Zsynchronizowana praca zgarniaczy zgrzebłowych 
minimalizuje niszczenie szlamu flotacyjnego podczas 
jego ruchu po powierzchni wody.

Automatyczne utrzymywanie ustawionych wartości 
natężenia przepływu oraz dawki odczynników. Kontrola 
pompowania osadu.

Kompleks jest sterowany z panelu dotykowego lub 
innego urządzenia poprzez zdalny dostęp. Szafa 
sterownicza bazująca się na programowalnych 
sterownikach logicznych Siemens i komponentach 
Schneider Electric.

ZALETY FLOTATORA ESMIL:
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