
WASTE WATER Solutions

ROTAMAT®

Burgu pres RoS 3Q

Kendisini kanıtlamış çamur susuzlaştırma sistemimizin
yeni nesil ürünü

– Daha iyi performans
– Daha güvenilir işletim
– Daha düşük işletim maliyeti



    

➤➤➤ Performanslı çamur
susuzlaştırma sistemine
duyulan gereksinim

Çamur susuzlaştırma işlemi giderek zorlaşmakta ve daha
pahalı hale gelmektedir. Arıtma tesisi çamuru ne kadar iyi
susuzlaştırılırsa, o denli az bir kütleye sahip olur. Böylece
de nakliye ve imha maliyeti daha düşük hale gelir.
Sonradan uygulanacak çamur işlemleri, örneğin kurutma
ve yakma  gibi işlemler, suyun  buharlaşma gücünü ve
enerji maliyeti düşük seviyede tutmak için önceden iyi bir
şekilde uygulanmış susuzlaştırma işlemini
gerektirmektedir. Erişilen teknolojik  seviye gereği bir
çamur susuzlaştırma işlemi aşağıda açıklanan standartları
karşılamak zorundadır:
➤ Çamurun kütlesini ve içindeki su miktarının minimize

etmek için sistem etkili olmalıdır.
➤ Arıza sürelerini ve yine çalışma sürelerini minimize

etmek için sistem güvenilir ve kapsamlı bir şekilde
otomatikleştirilmiş olmalıdır.

➤ Sistem farklı çamur özelliklerine uyarlanabilir
olmalıdır. 

➤ Sistem yatırım ve işletim maliyeti bakımından
ekonomik olmalıdır.

➤➤➤ Model serisi Q – Yapı ve
işlev

Topaklı bir yapı kazandırılmış çamur doğrudan yatay,
silindirik bir elekli sepet içine pompalanır. Sepet içinde bir
helezon yavaşça dönmektedir. Helezon şaftının çapı
çamurun dışarı atılması için azalırken, burguların
arasındaki mesafe azalır. Elekli sepet, şaft ve burgular
arasındaki hacim, çamur üzerine sürekli bir basınç
uygulanacak ve çamurun içindeki suyu eleklerden dışarı
atacağı biçimde sürekli olarak daha küçük hale
gelmektedir.
Çıkış yerinde helezon giderek susuzlaştırılmış çamuru
halka biçimindeki bir aralığın  içine bastırmaktadır. Bu
halka biçimindeki aralığın genişliği   dışarı çıkarma
deliğindeki bir koninin eksensel yönlü itme kuvveti
sayesinde değiştirilmektedir. Koni pnömatik silindirle
tutulmaktadır ve ayarlanmış bir çamur basıncını
koruyacak biçimde itilmektedir.
Helezon burgusu üzerindeki  silici  elekli sepeti içeriden
temizlemektedir. Elekli sepet dışarıdan periyodik olarak
püskürtme suyla temizlenmektedir. Bu bağlamda elekli
sepet döner durumdadır.  Püskürtme su nozülleriyle
donatılmış çıta ise sabittir. 

a 0,2 - 1,5 devir/dakika gücündeki helezon tahriki
b İçine seyrek kıvamlı çamurun pompalandığı

giriş 
c Filtre edilmiş ürün için çıkış
d Konik şaft ile donatılmış helezon Şematik

betimleme: Bir RoS 3Q Burgu presin
parça kesiti 

e Farklı aralık genişliklerine  sahip elekli sepet
f Koyu kıvamlı çamur çıkışı
g Kademesiz olarak ayarlanabilir  pnömatik pres
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Schematische Darstellung: Teilschnitt einer RoS 3Q Schneckenpresse
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➤➤➤ Avantajları
Yüksek susuzlaştırma derecesi
➤ Pres içinde öngörülmüş hacimsel azaltma 
➤ Kademeli olarak ayarlanabilir karşı basınç
➤ Basınç oluşturmak için yüksek tork kuvveti
➤ Elek yüzeyinin sürekli olarak temizlenmesi
➤ Kalınlığı az filtre pastası

En iyi faydalanılabilirlik
➤ Düşük helezon devir sayısı (< 1,5 devir/ dakika)

nedeniyle neredeyse aşınmanın olmadığı bir işletim 
➤ Düşük sayıda hareketli parçalar 
➤ Sağlam çelik konstrüksiyon
➤ (Parçalara) Kolay erişilebilir nedeniyle basit denetim

işlemi
➤ Basit kumanda ve kendiliğinden kontrol 
➤ Kontrol gerektirmeyen sürekli işletim olanağı
➤ Sistem kendisini yüz kez kanıtlamıştır

Düşük işletim maliyeti
➤ Olağanüstü enerji verimliliği
➤ Güç ihtiyacı < 10 kWh/tTR
➤ Kullanım için harcanan süre  < 20 dakika / gün
➤ Aşınan parçalar bakımından düşük maliyet
➤ Yıkama suyu ihtiyacı < Çamur girişinin %8
➤ Filtre edilen çamur içinde daha az topaklanma
➤ Yüksek ayırma derecesi, çoğunlukla >  %97

Düşük yatırım maliyeti
➤ Kompakt , yerden tasarruf sağlayan konstrüksiyon 
➤ Seçenek  olarak ham topaklama işlemi
➤ Entegre makine ayakları
➤ Kolay kumanda
➤ Titreşimsiz ve neredeyse sessiz işletim
➤ Tam olarak kapsül içine alınış işletim 

RoS 3Q 440 , 5 m3/saat

Paslanmaz çelikten imal edilmiş sağlam elekli sepet

Sabit olarak kurulmuş pres 140 kgTR/saat
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ROTAMAT® Burgu pres RoS 3Q

➤➤➤ RoS 3Q model serisinin özel
kullanım alanları

Seyrek kıvamlı  çamurların susuzlaştırılması
Basınç altında doldurma işlemi nedeniyle zaten ön
susuzlaştırma bölgesi içinde çok fazla miktarda su
ayrılmaktadır.  Bu durum < %1 kuru madde içeren seyrek
kıvamlı çamurun ekonomik bir biçimde susuzlaştırılması
mümkün kılmaktadır.

Avantajlar
➤ Önceden kıvamın koyu hale getirilmesine yönelik bir

işleme gerek kalmaksızın susuzlaştırma
➤ % 18 ila 25  kuru madde değerlerini sağlayan tipik

susuzlaştırma performansı
➤  Yalnızca tek bir adımda >  %97'ye kadar olan oranda

çamur hacminin azaltılması
➤ Önceden kıvamın koyu hale getirilmesine yönelik bir

işleme gerek kalmadığı için yatırım ve işletim
maliyetinden tasarruf 

➤ Buna uygun olarak kullanım için harcanan zamanın
düşük olması 

Değişken çamur özellikleri
Çamur susuzlaştırma verimi değişken çamur kalitesi
nedeniyle sıklıkla  bozulur  ve personel maliyeti artar. 
Q Model serisi ROTAMAT® Burgu preslerimiz üst ve alt
zorlanma sınır değerlerini kendiliğinden algılanmaktadır.
Bir düzenleme devresi bunların en uygun biçimde işletimi
sağlamaktadır.

Avantajlar
➤ Düzenli olarak  yüksek performans
➤ Güvenilir işletim
➤ Kullanım için minimum zaman sarfiyatı 

Yapı
boyutu

İletim
gücü[kgKAM/h]

Tahrik gücü [kW]

280 70 0,37
440 140 1,5
620 300 2,2
800 500 4,0

Bir seyyar  RoS 3Q 440 ile ücret karşılığı
susuzlaştırma işlemi

Vidalı pres RoS 3Q 800

Yalnızca  12 m2'lik bir alan içine bir  RoS 3Q 440
komple kurulabilir. 

➤➤➤ Yapı boyutları


