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Pluczk¡ p¡asku Noggerath

Oferujemy najwigkszy na Swiecie program pluczek piasku

oraz najw¡gkszq ró2norodnoÉó wariantów konstrukcyjnych

i technologii procesów. Umo2liwiajq one optymalne

dostosowanie procesów przygotowania piasku do plukania

w zale2nosci od warunków lokalnych.

. strata podczas praienia (SNilO) < 3% w plukanym piasku
' spetnienie warunków rozporzqdzenia dotyczqcego

odpadów w zakresie zawartosci tej frakcji w piasku

wywo2onym na wysypisko komunalne
. oszczednoéó wydatków ok. 80-90% ze wzgledu na innq

klasyfikacjg odpadów
. mo2liwe uzycie piasku jako surowca
. zmniejszenie i lo6ci piasku
' zmn¡ejszenie kosztów f ansportu
' zwiekszenie skladników pokarmowych w Sciekach

z uwagi na odplyw popluczyn z organik4 do écieków
. mo2liwosó ograniczenia lub rezygnacja z dodatku

zwiqzków wggla dla denitryfikacji
. zwigkszony uzysk gazu z fermentacji osadów 6ciekowych
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Typy urzqdzeñ

Pluczki p¡asku typu SW

do plu kania odwod n ionego, wi I gotnego zanieczyszczonego

piasku (wsad suchy)

Pluczk¡ p¡asku typu SSW

do zasilania pulpq piaskowo-sciekowq (wsad ciekly)
. Poziome separatory-pluczki piasku typu

ssw 100, ssw 200, ssw 400 i ssw 1000
. jako polqczenie wstepnego separatora poziomego i

pluczki piasku
. SciSle mechan¡czny rozdzial pomigdzy zbiorn¡kiem

plukania i sedymentacji
. Obwodowe separatory-pluczki piasku typu

SSW 3OO, SSW 750, SSW 9OO
. separator i pluczka piasku w jednym zbiorniku

Moil¡woéc¡ zastosowania w komunalnym

oczyszczan¡u écieków
. odwadnianie pulpy sciekowo-pias(owej
'plukanie piasku usuwanego z piaskowników
. plukanie piasku usuwanego z kanalów
. wymywanie substancji organicznych w instalacjach
'b rogazu



Pluczk¡ p¡asku typu SW

P.luczki piasku slu2q do wymywania frakcj¡ organicznej z
piasku usuwanego z piaskowników lub z piasku

otrzymywanego przy czyszczeniu sieci kanalizacyjnej.

Frakcja ta oddzielana jest mechanicznie przez wbudowane

mieszadlo ¡wyniesiona zostaje do odplywu poprzez czystq

wodg doprowadzonq w dolnej czgéci zbiornika pluczki.

Popluczyny kierowane sq do écieków poddawanych dalej

kolejnym procesom oczyszczania. Wyplukany piasek

ewakuowany jest ze zbiornika pluczki do kontenera przez

pracujqcy ¡mpulsowo przenoénik spiralny.

sw 100 ssw 750

przenoónika/ewakuacyjnego

Pluczk¡ piasku typu SSW ze zintegrowanym

separatorem obwodowym

Tloczona pompq pulpa 6ciekowo-p¡askowa wprowadzana
jest do zbiornika stycznie.Taki sposób doplywu powoduje

ruch wirowy pulpy co powoduje oddzielenie piasku od

6cieków który opada na dno zbiornika wskutek swego

ciezaru w.lasciwego. l\ilieszadlo umieszczone w zbiorniku
poprzez swój ruch obrotowy powoduje oddzielenie frakcji

organicznej.Jednoczesne doprowadzenie czystej wody
ptuczqcej o niskim cisnieniu powoduje ciEg+e wyplukiwanie

tej frakcji z piasku. Popluczyny kierowane sa do ócieków ¡

lqcznie z nimi podlegajq oczyszczaniu.

przenoénik spiralny pionowy
zrzut p asku

popluczyn

mieszadlo

zbiornik pluczki

luleja stabilzulqca z

przeno6nika ewakuacyinego

p¡zenoSnik spiralny skosny

zsyp piasku

króciec odplywu popluczyn

zblornik pluczki

odp.lyw f rakcj organicznej

¡nstalacja wody pluczecej
z reduktorem ci6n enia
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Wyplukany piasek zalega s¡g na dnie zbiornika pluczki

i powoduje (z uwagi na znacznie wigksze sily tarcia)

wzrost momentu obrotowego bqd2 momentu oporu ruchu

wymaganego dla siln¡ka mieszadla. Piasek ewakuowany
jest w okreélonych przedzialach czasowych ptzez prze-

noSnik spiralny uruchamiany po osiqgnigciu okreólonego

momentu, nastaw¡anego na czujniku obciq2enia silnika

mieszadla iako moment oDoru ruchu.

SSW 2OO

Pluczki piasku typu SSW z separatorem poziomym

Przy plukaniu piasku przywo2onego z czyszczenia

kanalów zaleca sig stosowanie pluczek z poziomym

separatorem piasku. Dziek¡ objetoÉci buforowej separatora

oraz wyn¡kajqcego z tego uspokojenia przeplywu zanie-

czyszczony piaSek opada na Skutek swego cig2arU

wlasnego bezpoérednio do strefy spiralnego zgarniacza
piasku. Popluczyny odprowadzane sE do dalszego
procesu oczyszczania. Zanieczyszczony piasek dopro-

wadzany jest do pluczki piasku. Proces wyplukiwania
piasku odpow¡ada plukaniu piasku w pluczce typu SW,
opisanemu powyzej.

W pluczkach typu SSW z poziomym separatorem piasku

mo2na prowadzic przemiennie proces oczyszczania
piasku z piaskowników oczyszczalni ipiasku dowozonego

z czyszczenia kana+ów I
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Zalety
+ zdolnoéó przerobowa od 0,1 do 1,0 m3/h plukanego piasku w malych

porcjach

+ mozliwy wsad wstgpnie odwodniony (seria SW) lub plynny (seria SSW)
+ éciéle mechaniczny rozdzial pomigdzy zbiornikiem ptukania i

sedymentacji w przypadku zasilania mieszaninq piaskowo-éciekowq
przy ptuczkach piasku z poziomym separatorem piasku

á zmniejszenie masy w zale2noéci od materialu wyjéciowego do 80% masy
) wy r a2ne zm n i ejsze n ie kosztów eksploatacyj nych
t bardzo niskie koszty eksploatacji i konserwaqiurzqdzefr

+ bardzo niskie zu2ycie wody do plukania

+ najbardziej ekonomiczne maszyny w swojej klasie

t sol idne, gruboécienne spirale

) krawgd2 przelewu tatwo dostgpna w celu usunigcia ewentualnych
elementów blokujqcych

-t spirale i mieszadla lo2yskowane tylko od strony napgdu

+ niewielka turbulencja w strefie ptukania a wigc skuteczne usuwanie
lekkich f rakcji organ icznych

+ niewielkie zu2ycie techniczne

+ wielkoéó cial stalvch do 35 mm




