
МЕХАНІЧНЕ 
ОЧИЩЕННЯ

АЕРАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ 

ВІДСТІЙНИКІВ

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ 
ОЧИЩЕННЯ

МЕХАНІЧНЕ 
ЗНЕВОДНЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 
для очищення стічних вод

www.ua.esmil.eu

КАТАЛОГ
ОБЛАДНАННЯ



КОМПАНІЯ ESMIL GROUP 

ЗАРАЗ ОБЛАДНАННЯ ESMIL ПРАЦЮЄ 
НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ В 37 КРАЇНАХ СВІТУ

Компанія ESMIL Group – провідний світовий виробник обладнання для очистки стічних вод і 
постачальник передових технологічних рішень з очистки та повернення води для різних галузей 
промисловості. Окрім понад 25-річного досвіду, наша компанія має ряд особливостей, які 
роблять ESMIL унікальною компанією:

Ми займаємося виключно питаннями 
очищення стічних вод та переробки 
осадів. Ми любимо свою справу, 
вкладаємо в неї всю енергію та творчість, 
намагаємося бути професіоналами для 
наших клієнтів та партнерів.

Ми виробляємо обладнання для всіх 
ключових етапів очищення, тому 
компетентні з точки зору всього 
технологічного процесу, а не просто 
окремих його елементів. З нами зручно 
працювати під час проєктування, 
запуску, експлуатації очисних споруд, як 
з колегами, які піклуються про кінцевий 
результат разом з вами.

Ми мультикультурні та глобальні. Це дає 
нам неоціненну можливість розуміти вимоги 
та очікування найрізноманітніших клієнтів. 
Завдяки такій глобальності наша компанія 
вбирає кращі світові практики, мобільна та 
динамічна.

Ми натхненно ставимося до покращення 
свого обладнання, відкриваючи все нові та 
нові можливості для людей, які з ним потім 
працюють. В цьому захопливому процесі 
приймає участь більша половина компанії, 
сприймаючи проблеми галузі як особисті 
виклики.

Ми маємо довгу історію, багатий досвід 
і цінуємо свою репутацію надійного 
партнера. Для нас важливо те, як про нас 
будуть думати і говорити через п’ять років.



КОМПАНІЇ EKOTON INDUSTRIAL GROUP ТА ESMIL PROCESS 
SYSTEMS ОБ’ЯВЛЯЮТЬ ПРО ЗЛИТТЯ БРЕНДІВ. КОМПАНІЇ 
ПОЧИНАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ПІД СПІЛЬНИМ ІМЕНЕМ ESMIL GROUP.
Концепція ESMIL Group – синтез виробничого потенціалу українсько-польсько-американської 
компанії та найглибшої компетенції британського інжинірингового експерта в галузі мембранної 
фільтрації.

Ім’я ESMIL у водній 
галузі має 70-річну 
історію. Під цим брендом 
робились перші кроки у 
промисловій очистці стічних 
вод, створювалась світова 
екологічна інфраструктура. 
Фахівцями ESMIL були 
розроблені машини і технології, 
які стали нині звичними рішеннями 
складних проблем: фільтри, флотатори, 
системи седиментації та багато іншого. Останні 
30 років ESMIL спеціалізувався на створенні 
індивідуальних рішень із застосуванням 
мембранних технологій зворотного осмосу, за 
що був відзначений нагородою Її Величності 
Королеви Великої Британії, як розробник 
найкращої технології в галузі захисту 
навколишнього середовища (довкілля). 

EKOTON, зі свого боку, має передову 
(прогресивну) культуру виробництва 
технологічного обладнання для різних 
процесів очищення стічних вод і обробки 
осадів. Заводи компанії працюють за повним 
циклом машинобудування з реалізованими 
технологіями роботизації, сертифікованими 
стандартами процесів та 
контролю якості. Компанія 
щороку виробляє тисячі 
одиниць обладнання для сотен 
проєктів очищення стічних вод в 
усьому Світі. 

Формальне злиття компаній під 
управлінням одного власника 
відбулося в 2020 році, та 
сьогодні ми робимо наступний 
крок – об’єднуємо наші бренди. 

Синергія виробничої потужності та динаміки з 
глибокою компетентністю і досвідом у водній 
галузі створюють можливості для ефективного 
рішення найвідповідальніших задач. 
Компанії починають працювати під спільним 
ім’ям ESMIL Group, в двох бізнес-напрямках: 

ESMIL Equipment: виробництво 
технологічного обладнання для очищення 
стічних вод та переробки осадів; 

ESMIL Process Systems: розробка рішень і 
виробництво систем для очищення стічних 
вод з технологією зворотного осмосу.

Засновник та власник компанії Петро Трунов:
“Сьогодні ми поєднуємо наш досвід, ідеї, ресурси для 

створення найкращих продуктів, найкращих рішень 
для галузі очищення стічних вод, для вирішення завдань 
сталого розвитку нашого суспільства. Сучасні технології 
виробництва та обробки даних роблять ці рішення 
ефективними та економічними. ESMIL знову показує 
приклад та підвищує стандарти галузі”.
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РІЗНІ СТАДІЇ 
ОЧИЩЕННЯ 
СТОКІВ — ОДИН 
ВИРОБНИК 

Каналізаційні механізовані решітки (грабельні, 
пруткові, катенарні, ступінчасті, барабанні, 
роторні); 

Решітки-дробарки та дробарки відходів; 

Конвеєри та ущільнювачі відходів; 

Обладнання для видалення піску і жиру 
(тангенціальні піскоуловлювачі, установки 
промивання піску, комбіновані установки 
очищення стоків М-Комбі, скребкові механізми 
для горизонтальних піскоуловлювачів); 

Запірне та регулювальне обладнання; 

Системи аерації на базі трубчастих аераторів; 

Обладнання для первинних і вторинних 
відстійників (радіальні мулососи та мулоскреби, 
мулоскреби для горизонтальних відстійників, 
гравітаційні мулоущільнювачі); 

Обладнання для зневоднення осаду 
(мультидискові шнекові дегідратори MDQ, 
дискові преси JD, стрічкові фільтр-преси, шнекові 
згущувачі осаду MDQ-T, стрічкові згущувачі 
осаду); 

Флотаційні установки; 

Комплекси очищення стічних вод і зневоднення 
осаду ‘plug-and-play’ у контейнерному виконанні.

На заводах компанії ESMIL Group виробляється облад-
нання для механічного, біологічного, фізико-хімічного 
очищення стічних вод, а також зневоднення осаду:

конструкційний матеріал – 
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На стадії механічного очищення стічних вод 
відбувається затримання механічних домішок 
і підготовка стоків до біологічного очищення.

Вкрай важливо попередити потрапляння 
великих відходів на наступні стадії очищення. 
Сміття, що потрапило у відстійники та 
аеротенки, може вивести з ладу обладнання 
на наступних стадіях очищення.

Використання обладнання ESMIL допомагає 
забезпечити високий рівень очищення 
стоків від механічних забруднень на будь-
якому етапі водовідведення і дозволяє 
використовувати механічну очистку і як 
самостійний метод, і як один із ступенів 
очищення стічних вод.

МЕХАНІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ 
СТІЧНИХ ВОД:
РЕШІТКИ ТА ПІСКОУЛОВЛЮВАЧІ

РЕШІТКИ ГРУБОГО ОЧИЩЕННЯ; 

РЕШІТКИ ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ;

ТРАНСПОРТЕРИ ВІДХОДІВ; 

ПРОМИВНІ ПРЕСИ; 

ДРОБАРКИ КАНАЛЬНІ; 

ДРОБАРКИ ВІДХОДІВ; 

ПІСКОУЛОВЛЮВАЧІ; 

КОМБІНОВАНІ УСТАНОВКИ.

КОМПАНІЯ
ESMIL GROUP
поставила понад 1700 одиниць 
обладнання для механічного 
очищення (з них 1000 
механізованих решіток) та понад 
3000 щитових затворів.

www.ua.esmil.eu
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РЕШІТКА 
ГРАБЕЛЬНА

“
Ідеальне рішення для першого ступеня механічного 
очищення на очисних спорудах каналізації та 
насосних станціях для видалення забруднень зі 
стоків, захисту насосного обладнання та зниження 
навантаження на наступні ступені очищення. 
Застосування даного обладнання зумовлює 
надійність роботи очисних споруд.

Решітка може бути оснащена інтелектуальною 
системою автоматизації ESMIL з можливістю 
трекінгу та позиціонування граблин, з 
управлінням швидкістю збору забруднень 
в широкому діапазоні параметрів, що 
налаштовуються;

ESMIL може розробити інтеграцію всього 
обладнання: решіток, транспортерів відходів, 
пресів-ущільнювачів і дробарок в єдиний 
комплекс, що дає такі переваги, як простоту 
монтажу, високий рівень автоматизації, 
герметичність та простоту обслуговування; 

Для спрощення монтажу за необхідності 
(випадки з глибокими 
каналами, у разі нестачі 
місця в приміщенні) 
решітка може 
виготовлюватися з 
розбірним корпусом; 

Решітки ESMIL легко 
адаптуються для 
експлуатації на вулиці; 

В нестандартних 
випадках розміщення 
(у разі установки 
в короткий канал) 
решітка комплектується 
телескопічною 
підставкою.

НАДІЙНА ФІЛЬТРАЦІЯ, ВИСОКА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПРОСТОТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ОПЦІЙНІ РІШЕННЯ:

6

ДІАПАЗОН ПРОЗОРІВ 
СМІТТЄЗАТРИМУЮЧОГО 
ПОЛОТНА — ВІД 5 
ДО 60 ММ. ПРОЗОР 
ПІДБИРАЄТЬСЯ ЗАЛЕЖНО 
ВІД ПРИЗНАЧЕННЯ 
РЕШІТКИ, ВИТРАТИ І 
СКЛАДУ СТІЧНИХ ВОД, 
РОЗМІРІВ КАНАЛУ 
ТА ІНШИХ ФАКТОРІВ. 
ТАКОЖ ЗА ПОБАЖАННЯМ 
ЗАМОВНИКА МОЖЛИВЕ 
ВИКОНАННЯ РЕШІТОК 
РІЗНОЇ ГЛИБИНИ
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РЕШІТКА 
КАТЕНАРНА
ДЛЯ РОБОТИ У ВАЖКИХ УМОВАХ

ПЕРЕВАГИ КАТЕНАРНИХ РЕШІТОК ESMIL:
Особливістю катенарної решітки є ї ї 
спеціальна конструкція – «опорний ланцюг». 
Це інноваційне рішення дозволяє ланцюгу 
працювати в якості одночасно і несучої, і 
опорної конструкції для граблин, маючи лише 
одну закріплену вісь обертання;

Конструкція «опорний ланцюг» дозволяє 
уникнути заклинювання всього механізму, 
який здатний підлаштовуватися під габарити 
великих відходів;

Ланцюг катенарної решітки значно перевершує 
за надійністю та запасом міцності інші ланцюги, 
що традиційно застосовуються для грабельних 
решіток;

Полотно виконується з краплеподібного 
профілю або посиленого профілю прямокутного 
перерізу, виконаного з нержавіючої сталі;

Застосування краплеподібного профілю 
обумовлено його високими гідродинамічними 
характеристиками: навіть у разі невеликого 
прозору це забезпечує високу продуктивність 
решітки;

Система керування катенарною решіткою може 
бути автоматизована за часом або за рівнем 
стоків в каналі;

Приводом решітки є високонадійний черв’ячний 
мотор-редуктор від одного зі світових лідерів 
NORD Drive Systems.

Надійне рішення для механічного очищення на 
очисних спорудах каналізації, насосних станціях, 
водозабірних і меліораційних спорудах. 

Справляється навіть з великим сміттям у великих 
потоках.

“

ЧОМУ МЕХАНІЗОВАНІ РЕШІТКИ 
ESMIL ПРАЦЮЮТЬ ДОВГО І 
БЕЗПЕРЕБІЙНО? 

ВИСОКА КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ: 
ПОЛОТНО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ З 
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, ЛАНЦЮГИ 
ОПЦІЙНО З НЕРЖАВІЮЧОЇ 
СТАЛІ АБО ЧАВУНУ; 

У КОНТАКТІ З ВОДОЮ 
ЗНАХОДЯТЬСЯ ТІЛЬКИ 
КОРОЗІЙНОСТІЙКІ 
КОМПОНЕНТИ; 

РЕШІТКА НЕ МАЄ НИЖНЬОЇ 
ЗІРОЧКИ І ПІДШИПНИКІВ, 
ЗАНУРЕНИХ ПІД ВОДУ, ЯКІ 
МОЖУТЬ ЧАСТО ЗНОШУВАТИСЯ 
І ВИХОДИТИ З ЛАДУ.

конструкційний матеріал – 
нержавіюча сталь
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РЕШІТКА 
ПРУТКОВА
НАДІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ 
ОЧИСНИХ СПОРУД І ВОДОЗАБІРНИХ 
СТАНЦІЙ 

ЩО ВІДРІЗНЯЄ ПРУТКОВІ РЕШІТКИ:

Просте в експлуатації обладнання підвищеної 
надійності, яке встановлюється в каналізаційних 
насосних станціях і будівлях решіток на майданчиках 
очисних споруд, а також водозаборах. 

Пруткові решітки – найбільш оптимальне і надійне 
обладнання для вилучення великих та середніх 
забруднень з води, що очищається. 
Покращені у порівнянні з іншими типами решіток 
гідравлічні характеристики і принцип очищення 
фільтрувального полотна дозволяють безперебійно 
працювати з найширшим спектром забруднень без 
зупинок і заклинювань. 
Технічні особливості решітки роблять її одним з 
найбільш ефективних рішень для застосування на 
водозабірних спорудах і меліоративних насосних 
станціях.

“

ВИСОКА ПРОПУСКНА 
ЗДАТНІСТЬ ЗАВДЯКИ 
ОСОБЛИВОСТЯМ 
ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ПОЛОТНА 
РЕШІТКИ. 

ЕФЕКТИВНЕ ВИЛУЧЕННЯ 
ВОЛОКНИСТИХ ЗАБРУДНЕНЬ 
ТА УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ЗАКЛИНЮВАННЯ. 

НАДІЙНА І ДОВГОВІЧНА 
КОНСТРУКЦІЯ, ЯКА НЕ 
ПОТРЕБУЄ СКЛАДНОГО 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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Головною відмінною рисою і основною перевагою 
малої пруткової решітки є те, що грабельний 
механізм розташований за фільтрувальним 
полотном і контактує з вже очищеною водою. 
Це значно зменшує ймовірність його обростання 
забрудненнями або заклинювання великими 
предметами.

Особливості полотна дозволяють уникнути 
заклинювання граблини: воно являє собою набір 
з окремих прутків, загнутих у верхній частині в 
бік вивантаження відходів, і закріплених тільки 
в нижній частині решітки. Це дозволяє очищати 
воду з волокнистими включеннями, схильними 
до навивання на елементи решітки. Забруднення 
переміщуються уздовж прутків грабельним 
механізмом і без ускладнень скидаються з 
вільних кінців фільтрувальних прутків.

Стрижні фільтрувального полотна встановлені на 
всю довжину решітки – від дна каналу й до скиду.

Це полегшує знімання відходів і зменшує 
можливість їх повернення назад у канал шляхом 
транспортування.

Круглий профіль прутків зменшує гідравлічний 
опір у порівнянні з прямокутним і забезпечує 
високу пропускну здатність решітки.

Під водою відсутні обертальні елементи 
решітки (підшипники, ролики, вали тощо). 
Граблини мають опорні майданчики з 
пластиковими накладками, які ковзають за 
напрямними елементами рами. У результаті в 
канальній частині решітки немає елементів для 
обслуговування і заміни.

Мала пруткова решітка має високу стійкість до 
абразивів (пісок).

РЕШІТКА МАЛА 
ПРУТКОВА

Просте в експлуатації обладнання підвищеної 
надійності для попередньої тонкої очистки, яке 
встановлюється на малих насосних станціях 
і очисних спорудах, в контейнерних очисних 
спорудах, а також на водозаборах.

ОРИГІНАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ:

“ НАДІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ МАЛИХ 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД, 
ВОДОЗАБІРНИХ СТАНЦІЙ,
ПІДПРИЄМСТВ, ГОТЕЛІВ, ЛІКАРЕНЬ ТА
ЖИТЛОВИХ РАЙОНІВ.

ПРОСТОТА І ЗРУЧНІСТЬ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ:  

В конструкції відсутні складні механізми 
та компоненти, які вимагають постійної 
уваги та обслуговування.

Підвищена надійність роботи завдяки 
стрижням фільтрувального полотна, які 
попереджують заклинювання граблин.

Застосування роликових ланцюгів 
робить її зручною і дешевою в 
обслуговуванні та ремонті.

Решітки легко обслуговуються завдяки 
доступності основних вузлів і приводу.

Легкий монтаж та швидке введення 
обладнання в експлуатацію.

9
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РЕШІТКА 
СТУПІНЧАСТА

“
Ефективне обладнання для тонкого очищення 
комунальних і промислових стічних вод з високим 
ступенем вилучення дрібних плаваючих, неорганічних 
та волокнистих включень

ДЛЯ ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

Пластини ступінчастої форми з листового 
металу і пластику заповнюють прозор решітки 
за шириною, утворюючи фільтрувальне полотно 
ескалаторного типу. 

Максимальна ширина фільтрувального полотна 
забезпечує найкращу пропускну здатність.

В інтересах замовників ми відмовились від 
проблемного ланцюгового приводу. Рухомі 
пластини здійснюють рух таким чином, що 
утворені їх профілем сходи (ступені) обертаються 
навкруги таких самих нерухомих. Так вилучені 
відходи (забруднення) переносяться з нижніх 
сходів (ступенів) на верхні.

Щоб уникнути відкладень під решіткою 
дрібного осаду, який проходить через полотно 
разом з потоком, в нижній частині конструкції 
встановлена перфорована труба, через яку 
продувається дно під решіткою.

Решітка працює в режимі затримки відходів та їх 
безперервного і акуратного транспортування.

Висока ефективність затримання відходів 
досягається завдяки малій ширині прозорів 
і утвореному «килиму» з відходів, що 
піднімаються.

Завдяки своїй конструкції РСК має понижену 
сприйнятливість до піску, гравію та каміння.

ПЕРЕВАГИ ТА ЗРУЧНІСТЬ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ: 

10
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Регульовані опори забезпечують зручний 
монтаж і компенсують відхилення за глибиною 
каналу.

Решітки легко обслуговуються - основні вузли 
в робочому стані доступні для зовнішнього 
огляду.

Особливості кріплення пластин дозволяють за 
необхідності заміни вилучати їх по одній, не 
розбираючи всю решітку. Вона піднімається 
над каналом для проведення обслуговування, 
обертаючись навкруги опорної вісі. Немає 
необхідності постійно спорожняти канал або 
демонтувати обладнання.

Закрита герметична конструкція, знімні 
кришки для огляду і проведення планових 
робіт.

Доступні різні режими експлуатації: за рівнем 
стоків, за часом, безперервно.

ДОДАТКОВО МИ 
ПРОПОНУЄМО:

ДЛЯ ОКРЕМИХ 
ВИПАДКІВ МОЖЛИВЕ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВНІСТЮ 
СТАЛЕВОГО ПОЛОТНА БЕЗ 
ТРАНСПОРТЕРНОЇ ЧАСТИНИ. 

ДАТЧИК РІВНЯ, ЯКИЙ 
ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ РАЗОМ 
З РЕШІТКОЮ, МОЖЕ БУТИ 
ВСТАНОВЛЕНИЙ НА КОРПУСІ 
РЕШІТКИ АБО ОКРЕМО В 
КАНАЛІ. 

МОЖЛИВА ДОДАТКОВА 
ПОСТАВКА КОМПРЕСОРУ ДЛЯ 
СИСТЕМИ ВЗМУЧУВАННЯ 
ВІДКЛАДЕНЬ ПІД ЛАМЕЛЯМИ 
РЕШІТКИ. 

МИ ПОСТАВЛЯЄМО 
РЕШІТКИ ТАКОЖ У 
ВИБУХОЗАХИЩЕНОМУ 
ВИКОНАННІ. 

КОМПАНІЯ ESMIL GROUP 
МОЖЕ РОЗРОБИТИ РІШЕННЯ 
З ІНТЕГРАЦІЇ ВСЬОГО 
ОБЛАДНАННЯ - РЕШІТОК, 
ТРАНСПОРТЕРІВ ВІДХОДІВ, 
ПРЕСІВ-УЩІЛЬНЮВАЧІВ 
В ЄДИНИЙ КОМПЛЕКС. 
ЦЕ СПРОЩУЄ МОНТАЖ, 
ДОЗВОЛЯЄ ЗАСТОСУВАТИ 
СУЧАСНУ АВТОМАТИЗАЦІЮ, 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГЕРМЕТИЧНІСТЬ 
КОМПЛЕКСУ І ПОЛЕГШУЄ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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НАДІЙНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ РОТОРНИХ 
БАРАБАННИХ РЕШІТОК ESMIL: 

Перевірена часом конструкція решітки у поєднанні з 
високоякісними комплектуючими - запорука високої 
надійності та довговічності; 
При виготовленні всі нержавіючі частини решітки 
проходять етап пасивації, що підвищує строк 
експлуатації в агресивному середовищі; 
Корозійна стійкість в стічних водах: корпус, барабан, 
облицювання решітки виконані з нержавіючої сталі; 
У контакті з водою знаходяться виключно стійкі до 
корозії матеріали; 
Електричний захист від перенавантаження і 
стрибків напруги. 

12

РЕШІТКА БАРАБАННА

Ефективне тонке очищення, надійність і висока 
пропускна здатність роблять решітки РМБ ТП лідером у 
своєму класі. 
Застосований для виготовлення фільтрувального 
барабану решітки трьохгранний профіль дозволяє 
ефективно вилучати забруднення зі стоків навіть у разі 
наявності масел і жирів. 
Решітки характеризуються низьким споживанням 
промивної води та електроенергії за рахунок простоти 
конструкції.

“ ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ 
ПРОМИСЛОВИХ І ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ 
СТІЧНИХ ВОД 

РЕШІТКА РОТОРНА 
З ПЕРФОРОВАНИМ 
ПОЛОТНОМ

Застосовані для виготовлення фільтрувального полотна 
решітки перфороване сито або ткана сітка, дозволяють 
ефективно вилучати забруднення зі стоків. 
Решітки характеризуються низьким споживанням 
промивної води і електроенергії за рахунок застосування 
енергоефективних комплектуючих та продуманої 
системи управління.

“ ЕФЕКТИВНЕ ТОНКЕ ОЧИЩЕННЯ, НАДІЙНІСТЬ ТА 
ВИСОКА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ
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РЕШІТКА-ДРОБАРКА 

Практичне і ефективне обладнання для 
затримання та подрібнення відходів виробничих 
і господарсько-побутових стічних вод без їх 
вилучення з потоку. 

Решітки-дробарки РКД захищають обладнання 
КНС від грубих відходів, здатних порушити 
нормальну та безперебійну роботу насосного 
обладнання і арматури.

“ ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАДІЙНОЇ ТА БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ НАСОСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

В розробці та виробництві дробарок на трубу РР 
враховані досвід експлуатації решіток-дробарок 
на очисних спорудах та новітні досягнення в 
галузі механічного очищення стічних вод. 

Виробник приводів - Nord Getriebebau або Bauer. 

Торцеві ущільнення покриті карбідом вольфраму, 
що гарантує повний захист підшипникових 
вузлів від піску, бруду і води. 

За узгодженням з Замовником можлива 
організація передачі даних про стан решітки-
дробарки РР в АСУ ТП верхнього рівня за 
допомогою стандартних протоколів зв’язку

“ РЕШІТКИ-ДРОБАРКИ РР ПРИЗНАЗНАЧЕНІ 
ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ І ПОДРІБНЕННЯ ВІДХОДІВ 
ВИРОБНИЧИХ І ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ 
СТІЧНИХ ВОД БЕЗ ЇХ ВИЛУЧЕННЯ З ПОТОКУ

ДРОБАРКА НА ТРУБУ

конструкційний матеріал – 
нержавіюча сталь

STAINLESS
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“ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ РІЗНОГО ТИПУ 
ВІДХОДІВ, ВИЛУЧЕНИХ З ВИРОБНИЧИХ 
І ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД

конструкційний матеріал – 
нержавіюча сталь

STAINLESS

ПЕРЕВАГИ ДРОБАРОК ВІДХОДІВ 
ESMIL: 

Синхронізація з наявними 
механізованими решітками або 
конвеєром. 

Для самоочищення фрез і створення 
ефекту рвання вали обертаються 
назустріч один одному з різною 
швидкістю. Щоб виключити 
можливість заклинювання, 
передбачений автоматичний реверс 
приводу вузла подрібнення. Це 
значно підвищує ступінь автономності 
обладнання. 

Скорочення потреби в 
обслуговуючому персоналі насосних 
станцій і витрат на вивезення 
відходів. 

Збереження органічних сполук в 
стічних водах, що сприяє процесу їх 
подальшого біологічного очищення. 

В дробарках відходів немає 
складних механізмів і компонентів, 
які потребують постійного 
обслуговування. 

Висока корозійна стійкість (матеріал 
виготовлення корпусів дробарок, 
установочних рам - нержавіюча сталь 
AISI 304; фрези і вали виконуються 
із загартованої легованої сталі. 
Можливий варіант виготовлення 
з спеціалізованої сталі високої 
твердості, що надає їм високу 
міцність та збільшену зносостійкість). 
Використання високоякісних 
матеріалів забезпечує додаткову 
економію кошт та подовжує строк 
служби обладнання. Управління 
роботою дробарки відходів 
здійснюється за допомогою шафи 
управління, яка постачається у 
комплекті з дробаркою. 

Зручність обслуговування завдяки 
доступності основних вузлів в 
робочому стані. 

ДРОБАРКА ВІДХОДІВ 

Захист насосного обладнання, технологічного 
обладнання і трубопровідної арматури у випадку 
повернення подрібнених відходів у стічні води. 

Підготовка відходів для їх промивання та зневоднення.

Дробарки відходів ESMIL подрібнюють дерево, 
тканину, гуму, пластик та інші включення. 
Використання дробарок відходів вирішує питання 
зберігання органічних речовин в стічних водах. 
Економія коштів на транспортування відходів. 
Різниця кутових швидкостей і конфігурація зубців фрез 
забезпечують відмінне подрібнення як твердого сміття, 
так й волокнистого. 
Застосування циклів прямого і зворотного ходу при 
потраплянні в обладнання предметів підвищеної 
твердості. 
Привод фірми Nord Getriebebau.

ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ:
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ПРЕС 
ГВИНТОВИЙ 
ВІДЖИМНИЙ

“ ІДЕАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА БУДЬ-ЯКИХ 
ОБСТАВИН

ПРЕС ГВИНТОВИЙ 
ВІДЖИМНИЙ 
КОМБІНОВАНИЙ З 
ДРОБАРКОЮ VI PRESS

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ:
Якісне подрібнення найрізноманітніших матеріалів. 

Економія коштів на транспортуванні відходів. 

Збереження поживних органічних сполук в стічних во-
дах, що сприяє процесу їх подальшого біологічного очи-
щення. 

Високоміцна конструкція, стійка до зносу, здатна працю-
вати в умовах високих механічних навантажень; 

Можливість швидкого огляду; 

Мінімальна потреба в обслуговуванні.

“БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І НАДІЙНИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ, ПРОМИВАННЯ, 
УЩІЛЬНЕННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ.

Перевірене роками експлуатації в різних умовах 
високоефективне обладнання для ущільнення, 
промивання і транспортування відходів, що 
приймаються з каналізаційних решіток. 

Застосування в різних галузях очищення стічних вод 
– на очисних спорудах каналізації, каналізаційних 
насосних станціях, підприємствах харчового, 
м’ясопереробного, хімічного та інших виробництв.

15
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ПІСКОУЛОВЛЮВАЧ 
ТАНГЕНЦІАЛЬНИЙ

“

Використовується на очисних спорудах різної 
продуктивності. В основі процесу лежить різниця 
густини води і мінеральних часток. 

Важкі мінеральні частки осідають на дно 
піскоуловлювача, а більш легкі органічні речовини 
направляються на подальші стадії очищення.

ПРАКТИЧНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ З ВИРОБНИЧИХ І 
ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД 
МІНЕРАЛЬНИХ ЧАСТОК (ПІСКУ).

Використання спіралей шнеків посиленої конструкції; 

Точність виготовлення та вивірене інженерне 
опрацювання, яке забезпечує високу міцність 
конструкції; 

Точно розрахована геометрія ємності для 
забезпечення максимальної ефективності осадження 
піску; 

Мішалка для забезпечення заданих параметрів 
інтенсивності перемішування, необхідних для 
ефективного вилучення мінеральних домішок і 
попередження осадження органічних забруднень; 

Регульовані опори, які дозволяють нівелювати 
нерівності поверхні, передбаченої для установки 
обладнання; 

Кільцевий водозлив, який забезпечує оптимальне 
підтримування рівня в піскоуловлювачі; 

Ергономічні швидкознімні кришки для ревізії; 

Простий монтаж/демонтаж; 

Основні робочі вузли легкодоступні для 
обслуговування; 

Виконання у вигляді компактної та герметично 
закритої конструкції.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?
ЧОМУ МИ ВПЕВНЕНІ 
У ДОВГОВІЧНІЙ ТА 
БЕЗПЕРЕБІЙНІЙ РОБОТІ 
ОБЛАДНАННЯ?

Спіраль шнекового 
транспортеру піску виготовлена 
з високоміцних сплавів 
сталі з високою стійкістю 
до абразивного стирання та 
чудовими конструкційними 
властивостями. 

Піскоуловлювачі виготовляються 
з корозійностійкої сталі AISI 
304/316.



www.ua.esmil.eu

17

ПІСКОУЛОВЛЮВАЧ 
ТАНГЕНЦІАЛЬНИЙ

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
УСТАНОВОК: 

Тихохідний конвеєр забезпечує 
ефективне зневоднення вихідного піску 
та подовжує строк служби обладнання. 

Регульовані опори, що дозволяють 
нівелювати нерівності поверхні, 
передбаченої для встановлення 
обладнання.

Простий монтаж/демонтаж складових 
частин установки. 

Закрита конструкція мінімізує 
розповсюдження запахів і газів. 

Огляд внутрішнього простору можливий 
через знімні кришки.

УСТАНОВКА 
ПРОМИВАННЯ 
ПІСКУ

“
Широкий вибір режимів роботи та управління 
обладнанням. 

Зручне та інтуїтивно зрозуміле налаштування режимів 
роботи з панелі оператора. 

Можливість організації передачі даних про стан 
обладнання в АСУ ТП верхнього рівня за допомогою 
стандартних протоколів зв’язку.

ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ВІДМИВАННЯ ПІСКУ ТА ПІСКОПУЛЬПИ ВІД 
ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ ОСОБЛИВУ 
УВАГУ?

Видалення органічних забруднень з піску – до 1,5- 5% 
втрати ваги у разі прожарювання залежно від вмісту 
органіки у вихідній суміші. 

Для забезпечення максимальної ефективності 
відмивання та відокремлення піску розрахунок 
геометрії ємності та мішалки виконаний із 
застосуванням систем комп’ютерного моделювання 
гідравлічних потоків. 

Промивний пристрій особливої конструкції рівномірно 
розподіляє воду за площею робочої камери для 
відмивання піску від органічних речовин. 

Можливість обробляти як піскопульпу, так й частково 
зневоднений пісок (залежно від проєкту). 

Точність виготовлення та вивірене інженерне 
опрацювання, що забезпечує високу міцність 
конструкції. 

Електричні приводи та прилади від провідних світових 
виробників.

Приводи та прилади знаходяться у доступних для 
обслуговування місцях. 

Простий монтаж/демонтаж складових частин 
установки. 

Основні робочі вузли легкодоступні для 
обслуговування. 

Виконання у вигляді компактної та герметично 
закритої конструкції.
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STAINLESS

Широке застосування – від комунальних очисних 
споруд до промислових підприємств. 

Індивідуальний підхід до виготовлення обладнання 
залежно від технологічного призначення і параметрів 
ємностей. 

Низькі експлуатаційні витрати. 

Тривалий термін служби. 

Висока надійність. 

Зносостійкість. 

Низький рівень шуму при роботі обладнання. 

Невелика вага обладнання. 

Конструктивні особливості скребкових механізмів 
дозволяють легко і без проблем встановлювати їх в 
наявних резервуарах. 

Застосування комплектуючих провідних 
європейських виробників - мотор-редукторів Nord, 
електронних компонентів шафи управління Schneider 
Electric, контролерів Siеmens, що забезпечує надійну 
і безаварійну роботу обладнання. 

Легке техобслуговування, просте введення в 
експлуатацію.

Легкий і швидкий монтаж завдяки простій 
конструкції. Час монтажу стандартного ZGL, залежно 
від розміру відстійника, складає від 2 до 5 робочих 
днів.

СКРЕБКОВИЙ 
МЕХАНІЗМ ZGL

“
Скребкові механізми ZGL широко застосовуються 
на очисних спорудах господарсько-побутових 
і промислових стічних вод в якості основного 
технологічного обладнання первинних відстійників і 
піскоуловлювачів.

ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ 
ОСАДУ ТА ПЛАВАЮЧИХ РЕЧОВИН У 
ПРЯМОКУТНИХ РЕЗЕРВУАРАХ

ЧОМУ ВОДОКАНАЛИ ОБИРАЮТЬ 
СКРЕБКОВІ МЕХАНІЗМИ ZGL?

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ?
Елементи конструкції скребкових 
механізмів ZGL виготовлені з 
нержавіючої сталі AISI 304. Вони 
проходять обов’язкову пасивацію, 
що значно покращує їх зовнішній 
вигляд, стійкість до агресивного 
середовища, і забезпечують 
надійність на весь тривалий строк 
експлуатації обладнання. 

Зносостійке покриття коліс 
привідних візків забезпечує 
тривалий строк експлуатації коліс 
без необхідності їх заміни. 

Наявність в конструкції мосту 
технологічних елементів (люків) 
дозволяє проводити технічне 
обслуговування без допоміжних 
засобів (наприклад, сходів). 

Швидкість руху візка плавно 
регулюється перетворювачем 
частоти залежно від особливостей 
осаду. Це знижує зношеність 
будівельної частини, збільшує 
термін експлуатації технологічного 
обладнання і дозволяє більш 
економно використовувати 
енергоресурси.
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СКРЕБКОВИЙ 
МЕХАНІЗМ 
PROBIG

“
Технологія, яка забезпечує високоефективне збирання 
та видалення грубодисперсних механічних домішок 
з прямокутних відстійників, яка використовує 
безперервний самопливний потік води. 

ОПТИМАЛЬНЕ ІНЖЕНЕРНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ 
ВИДАЛЕННЯ ОСАДІВ ТА ПЛАВАЮЧИХ 
РЕЧОВИН З ПРЯМОКУТНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 
ВІДСТІЙНИКІВ І ПІСКОУЛОВЛЮВАЧІВ 

2-х вальна скребкова система для видалення 
плаваючих речовин:

2-х вальна скребкова система для видалення 
донного осаду:

3-х вальна скребкова система для видалення 
донного осаду:

4-х вальна скребкова система для видалення 
донного осаду і плаваючих речовин:

Широке використання пластикових 
елементів, висока механічна 
міцність і корозійна стійкість, 
низька вага. 

Одна система для збирання 
одночасно донного осаду і 
плаваючих речовин, як наслідок 
низькі капітальні витрати. 

Напівповоротна труба для збирання 
поверхневого осаду. 

Можливість використання 
пластикових кришок для 
перекриття ємності (зниження 
газових викидів і запаху від 
піскоуловлювачів і первинних 
відстійників, попередження 
обмерзання системи в зимовий 
період).

ПЕРЕВАГИ, ВТІЛЕНІ У ТЕХНИЦІ

Міські очисні споруди; 

Очищення питної води; 

Хімічна промисловість; 

Паперова промисловість; 

Харчова промисловість; 

Пивоварні заводи (Броварні) тощо.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ 
СКРЕБКОВИХ СИСТЕМ:
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МЕХАНІЧНОГО 
ОЧИЩЕННЯ 
М-КОМБІ

“
Найбільш практичне та комплексне рішення для 
очисних споруд малої та середньої продуктивності. 
Комбінована установка – це компактний модуль, який 
складається з усіх етапів попереднього очищення 
і забезпечує ефективне вилучення з стічних вод 
відходів, піску і жиру. 

Однією з переваг установки М-Комбі є можливість 
її адаптації під особливості як стічних вод, так і 
конкретних умов монтажу та експлуатації. 

Комбінована установка механічного очищення 
М-Комбі за своїми функціональними можливостями 
являється лідером серед обладнання, призначеного 
для механічного очищення стоків, відокремлення 
піску та уловлювання жиру. 

Установка М-Комбі забезпечує автоматичне збирання 
механічних включень, їх промивання від органічних 
забруднень, віджимання і вивантаження.

РІШЕННЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЦІНУЄ 
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

УСТАНОВКА МЕХАНІЧНОГО 
ОЧИЩЕННЯ М-КОМБІ – 
НАДІЙНЕ І КОМПАКТНЕ 
ОБЛАДНАННЯ, ЗДАТНЕ 
ВИРІШУВАТИ БЕЗЛІЧ ЗАДАЧ: 

тонке механічне очищення 
стічних вод; 

промивання і зневоднення 
відходів; 

вилучення і відмивання піску; 

зневоднення і вивантаження 
піску; 

збирання і видалення плаваючих 
речовин, жиру.

20



www.ua.esmil.eu

Інтеграція в один корпус всього комплексу обладнання 
для механічного очищення: решітки тонкого очищення, 
аерованого піскоуловлювача, жировловлювача, блоку 
відмивання та ущільнення відходів. 

Завдяки компактності обладнання досягається значне 
скорочення капітальних витрат під час будівництва 
нових або реконструкції існуючих очисних споруд. 

Вивантаження відходів і піску може бути реалізоване як 
в контейнери, розташовані біля кожної установки, так і 
в конвеєри, які збирають пісок та відходи від декількох 
установок та транспортують їх в зону накопичення. Це 
дозволяє зменшити необхідну площу приміщення. 

Висока ефективність очищення стічних вод. Зниження 
об’ємів нерозчинних у воді забруднень до 50% від 
початкового об’єму, залежно від їх типу. 

Система відмивання відходів і піску попереджує їх 
загнивання та утворення неприємних запахів. 

Робота установки може здійснюватися як у ручному, так 
і в автоматичному режимах. Налаштування параметрів 
і режимів роботи обладнання інтуїтивно зрозумілі й не 
викликають складностей. 

Гранично (легко) адаптивний функціонал. Установка 
може бути виготовлена як в стандартній версії, так 
і в спеціальній, залежно від вимог проєкту до умов 
механічного очищення та розрахунків з видалення піску.

Конструкція установки зручна для виконання 
профілактичних робіт: основні робочі вузли 
легкодоступні для обслуговування. 

Завдяки високому рівню автоматизації обладнання 
практично не потребує уваги з боку оператора, що 
дозволяє знизити експлуатаційні витрати.

КОМПЛЕКС 
МЕХАНІЧНОГО 
ОЧИЩЕННЯ 
М-КОМБІ

ОЧЕВИДНІ ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ М-КОМБІ:

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ОБРОБКА ТА 
ВИДАЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ?

   ВІДХОДИ
Стічні води надходять в приймальну 
камеру установки, де стоки проходять 
перший етап обробки на решітці 
тонкого очищення. Відходи з решітки 
після промивання та віджимання 
надходять в зону вивантаження 
відходів. 

   ПІСОК 
Стоки, які пройшли очищення 
на решітці, надходять в ємність 
горизонтального піскоуловлювача. 
В процесі аерації відбувається 
промивання та осадження піску. 
Пісок, що осів, переміщується проти 
руху води горизонтальним шнековим 
транспортером до накопичувальної 
камери, зневоднюється та 
вивантажується похилим шнековим 
транспортером. 

   ЖИРИ ТА ПЛАВАЮЧІ РЕЧОВИНИ
Плаваючі речовини і жири 
накопичуються в секції збору 
(збирання) жиру, видаляються з 
поверхні води скребковим механізмом 
жироуловлювача в камеру відведення, 
звідки видаляються насосом. 
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ЩИТОВІ 
ЗАТВОРИ 

ПЕРЕВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІЧНІ 
РІШЕННЯ:

22

Затвори можуть витримувати гідростатичний тиск 
до 1 бару, опціонально – і вище. Допустима величина 
протікання 0,02 л/с/м (за DIN 19569-4, клас 4). 

Перевірка обладнання на герметичність виконується 
на заводському випробувальному стенді, що забез-
печує контроль якості виготовленої продукції, а також 
дозволяє досягти більш високого рівня герметичності. 

Ущільнення виготовлених затворів забезпечують 
їх роботу у разі одно- та двостороннього напрямку 
потоку. Ущільнення затворів виготовлено з EPDM (оп-
ціонально NBR), має високу стійкість до агресивних 
середовищ, стійке до гідромеханічного впливу. 

“
Широкий асортимент обладнання, яке виробляється 
компанією ESMIL, дозволяє вирішити навіть найскладніші 
задачі з управління потоками рідини, регулюванню рівня та/
або повного перекриття потоку. 

Простота і зручність в експлуатації поряд з високою якістю 
використаних матеріалів, механічною надійністю конструкції 
та можливостями автоматизації, дозволяють ефективно 
застосовувати затвори ESMIL в різних кліматичних та 
експлуатаційних умовах. 

Затвори, що випускаються, розроблені для встановлення 
в каналах, отворах будь-яких розмірів і форми (переважно 
прямокутної, круглої та напівкруглої), відкритих або 
закритих отворах, на трубопроводах, можуть працювати в 
самопливних або напірних резервуарах.

ВИСОКИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ

ГЕРМЕТИЧНІСТЬ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ 
НАЙВИЩИМ СТАНДАРТАМ

МИ ВИРОБЛЯЄМО:  
затвори глибинні, 
затвори поверхневі, 
затвори регулювальні, 
затвори шандорні, 
затвори сегментні, 
відхилювальні водозливи, 
розділювачі потоку.
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Ідеальне спряження деталей корпусу і механізмів 
шляхом застосування високоточних технологій 
виробництва. 

Висока корозійна стійкість, яка досягнута застосуванням 
в конструкції нержавіючої сталі AISI 304, AISI 316 (інші - за 
завданням), пластику і бронзи. 

Після зварювання виріб проходить повний цикл 
антикорозійного оброблення: об’ємне (кислотне) 
травлення та пасивація спеціальними засобами.

Використання високоякісних комплектуючих та 
перевірених часом технічних рішень забезпечує тривалий 
термін служби обладнання, а також зводить до мінімуму 
необхідність проведення сервісних робіт.

В ході експлуатації обслуговування обмежується 
періодичною заміною ущільнювача, змащенням 
гвинта і підшипників, що забезпечує низькі 
експлуатаційні витрати та дозволяє знизити присутність 
обслуговуючого персоналу.

Конструкція затворів дозволяє з легкістю замінити 
ущільнювач.

Опціонально може бути виготовлений прозорий кожух 
для висувного гвинта, який захищає його від забруднень 
і дозволяє здійснювати візуальний контроль відкриття 
затвора, а також кожух на наземну частину рами.

Мотор-редуктори від провідних європейських виробників 
(AUMA, ROTORK) з частотним керуванням, що дозволяє 
керувати роботою обладнання та значно скоротити 
енергоспоживання.

Вбудована функція диспетчеризації дозволяє віддалено 
відстежувати стан роботи шафи керування в цілому (сухі 
контакти).

Передбачений електричний захист від перевантаження 
та коливань напруги.

Ступінь захисту електроприводу IP 68, що допускає 
занурення на глибину 1 м.

Затвор з електроприводом комплектується шафою 
керування та (за завданням) блоком керування (MATIC, 
AUMATIC), повністю налаштованим на виробництві, що 
дозволяє запустити затвор у роботу без додаткових 
зусиль з боку замовника.

Затвори можуть бути розроблені (за завданням) з 
можливістю заміни штурвала на електропривод або 
ручний редуктор.

НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

КЕРУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

23
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КОНВЕЄР 
ГВИНТОВИЙ 

“
Гвинтові конвеєри призначені для транспортування 
різних типів матеріалів (речовин, відходів), які 
утворюються під час очищення стічних вод, таких як 
відходи з решіток, пісок і зневоднений осад. 

Залежно від технологічних вимог, конвеєри можуть 
працювати в безперервному або періодичному 
режимах. 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЕФЕКТИВНЕ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗАПОБІГАЄ 
ЗАСМІЧЕННЮ ТА ЗНИЖУЄ НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ПРИВОД 

ПЕРЕВАГИ / ОСОБЛИВОСТІ: 
цілісний безосьовий шнек, виготовлений за 
унікальною технологією, забезпечує ефективне 
транспортування, попереджує засмічення та знижує 
навантаження на привод. У разі важких (великих) 
навантажень рекомендується використовувати 
спеціальні подвійні або потрійні шнеки; 

відсутність несучої конструкції знижує об’єм робіт з 
технічного обслуговування; 

повністю закрита конструкція забезпечує чистий і 
безпечний робочий простір, попереджує розливи та 
розповсюдження запахів; 

синхронізована робота з іншим обладнанням 
знижує енергоспоживання; 

корпус конвеєра виконаний з нержавіючої сталі AISI 
304. Варіант зі сталі AISI 316 за запитом; 

шнек виготовлений з пофарбованої вуглецевої 
сталі St.52.3 або високоміцних сплавів до 350 BHN. 
Нержавіюча сталь можлива за запитом; 

змінні прокладки з СВМПЕ або ROBALON захищають 
та забезпечують тривалий термін роботи конвеєра.

ЗА ЗАПИТОМ КОНВЕЄРИ 
МОЖУТЬ БУТИ ОСНАЩЕНІ: 

вручну / автоматично 
керованими шиберними 
засувками; 

датчиками рівня; 

датчиками руху; 

керуванням безпечною 
зупинкою у разі виявлення 
обривання кабелю тощо.
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02
РАДІАЛЬНІ МУЛОСКРЕБИ ДЛЯ 
ПЕРВИННИХ І ВТОРИННИХ 
ВІДСТІЙНИКІВ; 

РАДІАЛЬНІ МУЛОСОСИ ДЛЯ 
ВТОРИННИХ ВІДСТІЙНИКІВ; 

РАДІАЛЬНІ ЗГУЩУВАЧІ ОСАДУ; 

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ВІДСТІЙНИКІВ.

На очисних спорудах каналізації 
відстійники призначені в першу чергу 
для відокремлення від води, що 
очищається, завислих речовин, жирів, 
нафтопродуктів, активного мула. 

В первинних і вторинних відстійниках 
У первинних і вторинних відстійниках 
використовується цілий ряд обладнання 
та статичних елементів, завданням 
яких є забезпечення ламінарних умов 
руху рідини, рівномірний збір осаду 
і плаваючих речовин, запобігання 
потраплянню забруднень у вже очищену 
воду.

ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ 
ВІДСТІЙНИКІВ

КОМПАНІЯ
ESMIL GROUP
поставила понад 350 одиниць 
мулососів та мулоскребів

www.ua.esmil.eu
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МУЛОСКРЕБ 

“
Високотехнологічне обладнання, призначене для 
видалення осаду з дна і плаваючих речовин із поверхні 
води радіальних відстійників. 

Принцип дії первинних відстійників заснований 
на процесі відстоювання стічної води. Під дією 
гравітаційних сил нерозчинні домішки осідають на дно, 
а легкі плаваючі речовини спливають на поверхню. Осад 
та плаваючі речовини видаляються з відстійника за 
допомогою донних скребків. 

Радіальні мулоскреби МРПВ (мулоскреб радіальний 
для первинного відстійника) являють собою єдиний 
функціональний комплекс обладнання та технологічних 
пристосувань: ферма моста, платформа, скребкові крила 
зі скребками, приводний візок. Обладнання забезпечує 
безперервну безперебійну роботу з досягнення високих 
показників очищення води. Висока ефективність 
очищення, ретельне збирання осаду і плаваючих 
речовин роблять мулоскреби ESMIL неодмінною 
складовою частиною очисних споруд. 

Компанія ESMIL Group виробляє відстійники з 
внутрішніми діаметрами 16,18, 24, 28, 30, 40, 50 та 54 м. 
Можливе виготовлення обладнання нестандартних 
діаметрів.

ОРИГІНАЛЬНЕ КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ 
ТА МАКСИМАЛЬНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

26
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Мулоскреби МРПВ оснащені пристроєм 
очищення кромки лотку. Автоматична щітка 
обслуговує лотки як з однобічним, так і з 
двобічним переливом. Її жорсткість підібрана 
так, щоб забезпечувати видалення біоплівки 
з лотків при максимально тривалому терміні 
служби. 

В конструкції використовуються спеціальні 
шпильки, які дозволяють регулювати 
положення дефлектору відносно дзеркала 
води у відстійнику.

ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Мулоскреби виготовляються повністю з 
антикорозійної сталі AISI 304 із застосуванням 
полімерних матеріалів. За бажанням 
замовника можливий комбінований варіант 
з антикорозійної сталі AISI 304 і алюмінієвих 
сплавів. 

Тривалий термін служби компонентів 
зумовлений й легкістю їх заміни. За рахунок 
зниженої ваги матеріалів істотно зменшене 
навантаження на компоненти системи. Це 
забезпечує збільшений період експлуатації та 
дозволяє виконувати швидке й легке сервісне 
обслуговування. 

Мулоскреб може комплектуватися 
перетворювачем частоти, який дозволяє 
регулювати швидкість руху в широкому 
діапазоні. Це також дозволяє збільшити 
термін експлуатації обладнання. 

Можливе виготовлення окремих елементів 
мулоскреба у вибухозахищеному виконанні. 

Система керування комплексом забезпечує 
регулювання швидкості руху скребків, 
інтенсивність збирання осаду без погіршення 
його властивостей, очищення борту та 
лотків відстійника, освітлення доріжки 
мосту й захист всіх основних пристроїв від 
перевантажень.
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STAINLESS

ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ ESMIL:
Конструкція легко монтується, а всі 
робочі елементи мулоскреба доступні для 
проведення поточного обслуговування. 

У разі заміни застарілого обладнання 
мулоскреб типу МРПВ монтується в наявні 
відстійники без переробки будівельної основи 
бетонної чаші. 

Завдяки легкості конструкції значно 
скорочується споживання енергії. 

Мулоскреби ESMIL пропонуються як з 
периферійним, так і з центральним приводом, 
який додатково дозволяє перекривати 
відстійники. 

Ергономічна конструкція мосту забезпечує 
зручність доступу та обслуговування 
елементів мулоскреба. 

В обладнанні застосовано оригінальний 
пристрій для збирання плаваючих речовин. 
Статичний скребок згрібає плаваючі речовини 
від центра до периферії, а потім механізм 
приймального бункера автоматично виводить 
їх з відстійника в камеру збирання плаваючих 
речовин. 

Спеціальна конструкція скребків дозволяє 
рівномірно та без зайвого взмулення 
переміщувати осад в центральний приямок. 
Скребки при цьому не зношуються и не 
стирають бетонного дно резервуара.
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МУЛОСОС 

“
Мулосос ESMIL забезпечує максимально ефективне 
збирання активного мулу з дна вторинного відстійника. 
Результат – реальне покращення якості та надійності 
роботи очисних споруд. 

Модель роботи та продуктивність мулососу регулюється 
в широкому діапазоні, значно ширше номінальних 
параметрів. Для забезпечення рівномірного збирання 
осаду за всім радіусом відстійника кожен сосун 
оснащений регулювальними діафрагмами. 

Швидкість обертання мулососу регулюється вбудованою 
системою автоматики, що дозволяє обирати 
оптимальний режим роботи мулососу. 

   Надводна частина – AISI 304, AISI 316 або сплав 
алюмінію AlMg3. 

   Мулозабірна система – нержавіюча сталь AISI 304, 
AISI 316. 

   Центральна опорна частина – AISI 304. 

   Підводний вузол обертання – конструкційна сталь 
з антикорозійним захистом та поліамід.

МУЛОСОСИ ESMIL ВИРОБЛЯЮТЬСЯ З 
КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ:

НАДІЙНЕ І ТЕХНОЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ 
ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ОСАДУ З ВТОРИННИХ 
ВІДСТІЙНИКІВ
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STAINLESS

РАДИАЛЬНЫЕ ИЛОСКРЕБЫ
Элк, Польша

ЕФЕКТ «ЧИСТОГО ДНА»: 
Спеціальна конструкція сосунів 
мулососу ESMIL дозволяє 
компенсувати нерівності дна 
відстійника в діапазоні до 70 мм; 

Сосуни МРВВ (мулосос радіальний 
для вторинного відстійника) 
мають особливу, запатентовану 
конструкцію - без нижньої площини. 
Це усуває відкладення мулу; 

Контакт сосуна з днищем 
забезпечується спеціальними 
елементами з армованої гуми. При 
цьому сосуни не зношуються самі й 
не стирають бетонне дно резервуара; 

Ефект «чистого дна» дозволяє 
уникнути таких негативних 
явищ як загнивання мулу, який  
накопичується у важкодоступних 
місцях, а також спливання та 
винесення завислих речовин.
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РАДІАЛЬНИЙ 
ЗГУЩУВАЧ

“
Радіальні згущувачі широко застосовуються для ущільнення 
різного типу осадів і суспензій на каналізаційних очисних спорудах, 
промислових підприємствах та очисних спорудах водопідготовки. 

Застосування радіальних згущувачів ESMIL дозволяє значно 
скоротити витрати на транспортування, стабілізацію та 
зневоднення осадів.

НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗГУЩЕННЯ 
РІЗНИХ ТИПІВ ОСАДІВ І СУСПЕНЗІЙ

   Робоча частина відстійника приводиться до руху центральним 
приводом, що виключає необхідність придбання та встановлення 
дороговартісного приводного візка мосту й обладнання для 
очищення ходової доріжки.

   Немає необхідності у встановленні струмознімальника. 

   Стійкість до корозії і підвищений запас міцності за рахунок 
застосування матеріалів з нержавіючої сталі та алюмінію, які здатні 
нести значні навантаження. 

   Ферма моста діаметрального типу, що дозволяє здійснювати 
візуальний контроль роботи відстійника. 

   Для безпечного переміщення персоналу в конструкції ферми 
мосту передбачено протиковзне покриття доріжки типу «чечевиця», 
а в ніжній частині стійок перил - обмежувальні бар’єри для 
запобігання зісковзування ноги з доріжки мосту. 

   На центральному приводі згущувача застосований радіальний 
упорний несучий підшипник, який не потребує регулювання та 
здатний нести значні навантаження. 

   Наявність вузлу змазування підшипника дозволяє 
обслуговуючому персоналу виконувати цю процедуру безпосередньо 
з мосту, не зупиняючи та не розбираючи приводний вузол згущувача. 

   Скребки згущувача виготовлені з металевого каркасу та гумової 
смуги, яка бережно очищає поверхню дна відстійника. 

   Після природного зношення гумова смуга замінюється без 
значних витрат. 

   Трубчаста конструкція у приямку чаші відстійника дає можливість 
максимально згустити осад за рахунок додаткового виходу води з 
всіх шарів осаду. 

   Шафа керування зібрана із застосуванням частотних 
перетворювачів. Вони, за необхідності, варіюють швидкість руху 
робочої частини згущувача. 

   Застосовані в шафах керування контролери Siemens керують 
процесом і захищають електричні приводи та вузли згущувача від 
перевантажень. 

   Розташувати шафу керування можна як на мосту, так й в закритих 
приміщеннях в безпосередній близькості до згущувача. 

   Обладнання поставляється у вигляді крупновузлових елементів. 

   Монтаж проводиться швидко та з залученням мінімальної 
кількості робітників. Тим самим значно скорочується термін робіт з 
монтажу із використанням дороговартісної спецтехніки.

ПЕРЕВАГИ РАДІАЛЬНИХ ЗГУЩУВАЧІВ ОСАДУ 
ESMIL:

ДОДАТКОВО РАДІАЛЬНІ 
ЗГУЩУВАЧІ ESMIL МОЖУТЬ 
БУТИ УКОМПЛЕКТОВАНІ: 

дефлекторами, 

переливами, 

напівзануреними дошками.
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1. ПОВНОПРИВІДИЙ ВІЗОК 
Забезпечує високу надійність і стабільність роботи відстійників у 
будь-яку пору року. 

2. МОТОР – КОЛЕСО 
Застосування коліс з електроприводом дозволяє скоротити 
експлуатаційні витрати (зниження енергоспоживання за рахунок 
низької потужності двигуна – всього 0,37 кВт, мала витрата масла). 

3. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРИВІД 
Забезпечує рух робочої частини відстійника (розкрилків) без 
пробуксування в зимовий період. 

4. ЛОТКИ ПРОЯСНЕНОЇ 
(Освітлення – термін, який не використовують в українській мові 
для поняття очистки води шляхом відстоювання, замість цього 
терміну використовують «прояснення» - ДБН) ВОДИ ІЗ ЗУБЧАСТИМИ 
ПЕРЕЛИВАМИ Рішення для підвищення якості очищення стічних вод 
і зниження експлуатаційних витрат. 

5. НАПІВЗАНУРЕНІ КІЛЬЦЕВІ ЩИТИ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ 
ПЛАВАЮЧИХ РЕЧОВИН 
Оберігають очисні споруди від жиру, нафтопродуктів і плаваючого 
сміття. 

6. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕФЛЕКТОР 
Застосування конструкції дефлектора (заспокоювача) з полімерних 
матеріалів полегшує навантаження на міст та істотно спрощує 
монтаж відстійника. 

7. ШНЕКОВИЙ ПРИСТРІЙ ЗБИРАННЯ ПЛАВАЮЧИХ РЕЧОВИН 
Ефективне рішення для підвищення якості очищення стічних вод 
і збирання плаваючих речовин, рекомендоване у разі значного 
вмісту промислових стоків або у випадках, коли звичайні системи 
видалення плаваючих речовин не справляються із задачею.

8. ПОЛУТОРНИЙ І ДІАМЕТРАЛЬНИЙ МІСТ 
Дане рішення особливо ефективне для очищення стічних вод з 
великою кількістю плаваючих речовин та/або осадів.

9. ЛОГАРИФМІЧНИЙ СКРЕБОК 
Логарифмічний скребок дозволяє виконати переміщення мулу 
з крайньої точки відстійника до приямка за одне обертання, що 
скорочує час на переміщення мулу та споживання електроенергії. 

10. РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЕФЛЕКТОР (ДЛЯ ПЕРВИННИХ 
ВІДСТІЙНИКІВ)
Оберігає очисні споруди від жиру, нафтопродуктів та плаваючого 
сміття. 

11. ПРУТКОВА НАБІРКА У ПРИЯМКУ ПЕРВИННИХ ВІДСТІЙНИКІВ 
Ефективне рішення для ущільнення і гомогенізації осадів, 
яке дозволяє істотно знизити витрати на його подальше 
транспортування, стабілізацію та зневоднення.

Обладнання для відстійників ESMIL може зразу поставлятися у 
комплекті з переліченими нижче елементами, також можлива 
модернізація обладнання, яке вже експлуатується на об’єкті.

www.ua.esmil.eu
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03
Аерація в очищенні стічних 
вод призначена для штучного 
насичення мулової суміші в 
біореакторах розчиненим 
киснем, який використовується 
мікроорганізмами для окислення 
органічних та біогенних 
забруднюючих елементів. 

У більшості випадків в аеробних 
біореакторах застосовується 
так звана пневматична аерація, 
принцип роботи якої полягає в 
подачі стисненого повітря до 
днища резервуару з активним 
мулом та пропусканні його 
через аераційні елементи, які 
забезпечують виникнення 
бульбашок.

АЕРАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ
НА БАЗІ ТРУБЧАСТИХ АЕРАТОРІВ

КОМПАНІЯ
ESMIL GROUP
За час своєї роботи поставила 
понад 800 000 погонних 
метрів аераторів та продовжує 
збільшувати цей показник.

www.ua.esmil.eu
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Зовнішній пористий шар з поліетиленових волокон 
забезпечує міцну конструкцію і надійну роботу 
аераційної системи без необхідності регулярного 
очищення та промивання; 

Бульбашки повітря, які виробляються аераторами 
ESMIL, мають діаметр всього 2-3 мм, що 
забезпечує високу ефективність трансферу кисню 
та перемішування осаду; 

За рахунок використання в конструкції аераторів 
повітряного зазору, аератори ESMIL забезпечують 
рівномірний розподіл повітря за всією довжиною 
коридору; 

Особлива конструкція аераторів забезпечує їх 
стійкість до гідроударів та механічного впливу, що 
забезпечує високу надійність аераторів; 

Аераційні системи ESMIL прості та зручні у монтажі. 
Також є можливість заміни зовнішньої пористої 
труби при збереженні базової конструкції; 

Швидкість повітряного потоку, який подається на 
аератори ESMIL, в 2-2,5 рази вище, ніж у звичайних 
мембранних аераторах. Це потребує менших 
інвестицій і капітальних витрат на проєкти.

АЕРАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ 
ESMIL
Аератори призначені для рівномірного розподілу 
повітря, яке подається від компресора або 
повітродувки, в шарі води. Аератори застосовуються в 
аеротенках на ділянці біологічного очищення стічних 
вод. Також аератори можуть бути використані в 
аеробних стабілізаторах осаду та водоймах.

ПЕРЕВАГИ:
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Аератор АПКВ складається з двох труб, вставлених 
одна в одну з повітряним зазором між ними. Зовнішня 
частина називається диспергатором та виготовлюється 
з поліетилену високого тиску шляхом екструдування. 
Готовий диспергатор складається з великої кількості 
дрібних отворів, через які проходить повітря. 2

3

1

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 
І МАТЕРІАЛИ

Внутрішня труба виготовлена з ПВХ і 
перфорується певним способом. Для 
рівномірного розподілу повітря за усією 
поверхнею аератора між внутрішньою 
та зовнішньою трубами встановлені 
дистанційні кільця, які формують вільний 
простір. Повітря подається у внутрішню 
трубу і розподіляється ззовні через 
пористу поверхню аератора.

Потім він рівномірно розсіюється в 
рідини, що аерується, утворюючи 
чисельні та однорідні дрібні бульбашки. 

Такий розподіл повітря забезпечує чудову ефективність 
аерації при мінімальних витратах енергії. Трубчаста 
конструкція забезпечує легкість монтажу, аераторів. 
За рахунок своєї форми аератор не боїться механічних 
навантажень і практично не засмічується.

1 - ПЕРФОРОВАНА ТРУБА 
МАТЕРІАЛ: ПВХ.

2 - ВОЛОКНИСТО-ПОРИСТИЙ 
ДИСПЕРГАТОР МАТЕРІАЛ: 
ПОЛІЕТИЛЕН НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ 
(LDPE). 

3 - ПОПЕРЕЧНА КІЛЬЦЕВА ВСТАВКА 
МАТЕРІАЛ: ПОЛІЕТИЛЕН НИЗЬКОЇ 
ЩІЛЬНОСТІ (LDPE).
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УСТАНОВКА АЕРАТОРІВ ESMIL
Різьбові з’єднання аератора легко монтуються 
в батоги довжиною до 20 м і дозволяють 
скоротити кількість повітряних колекторів. 

Повітряні колектори поставляються з 
привареними до них перехідниками 
(адаптерами) для полегшення установки. 

Зварювання в польових умовах не потрібне. 

Всі металеві деталі, повітряні колектори та 
опускання виконанні з нержавіючої сталі 
(304/316).

АДАПТЕР 
АЕРАТОРА

РІЗЬБОВІ З’ЄДНАННЯ

ЗАГЛУШКА АЕРАТОРА

МОНТАЖ АЕРАТОРІВ

ЕЛЕМЕНТ КРІПЛЕННЯ 

АНКЕРНІ БОЛТИ ШПИЛЬКИ З РІЗЬБОЮ 

ГАЙКИ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВИСОТИ ТА ФІКСАЦІЇ



04
МУЛЬТИДИСКОВІ ШНЕКОВІ 
ЗНЕВОДНЮВАЧІ MDQ; 

ДИСКОВІ ПРЕСИ JD; 

ШНЕКОВІ ЗГУЩУВАЧІ 
ОСАДУ MDQ-T; 

СТРІЧКОВІ ФІЛЬТР-ПРЕСИ 
ТА ЗГУЩУВАЧІ ОСАДУ; 

КОНТЕЙНЕРНІ УСТАНОВКИ 
ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ 
ESMIL MODULE D.

Механічне зневоднення осадів стічних вод 
і промислових шламів виконується для 
зменшення їх об’ємів з метою подальшого 
зберігання або переробки. 

Після зневоднення осади і шлами з рідкого 
стану перетворюються в субстанції зі значно 
більш високими концентраціями завислих 
речовин і мають консистенцію сирої землі. 
Така консистенція дозволяє транспортувати 
зневоднені осади у кузові вантажного 
автотранспорту.

МЕХАНІЧНЕ 
ЗНЕВОДНЕННЯ 
ОСАДУ

КОМПАНІЯ 
ESMIL GROUP
поставила понад 200 стрічкових 
фільтр-пресів, згущувачів та 
зневоднювачів.

www.ua.esmil.eu
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ШНЕКОВИЙ 
ЗНЕВОДНЮВАЧ 

“

Мультидискові шнекові зневоднювачі MDQ ESMIL 
Tsurumi призначені для механічного зневоднення 
осадів промислових і муніципальних стічних вод: 

Надлишковий мул, який утворюється під час 
біологічного очищення. 

Коагульований осад. 

Флотаційний шлам різних галузей промисло-
вості. 

Суміші різних осадів. 

ПОНАД 1500 МУЛЬТИДИСКОВИХ ШНЕКОВИХ 
ПРЕСІВ MDQ ВСТАНОВЛЕНІ ТА ПРАЦЮЮТЬ В 
УСЬОМУ СВІТІ

46

конструкційний матеріал – 
нержавіюча сталь

STAINLESS

Виробляється спільно з 
фірмою Tsurumi-Pump 

(Японія)

37
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ + КОМПАКТНИЙ 
ДИЗАЙН СЕРІЇ MDQ / MDQ-C 
Енергозбереження досягається завдяки 
конструктивним особливостям дегідратора. 
Обладнання призначено для зневоднення 
активного мулу шляхом поєднання гравітаційної 
фільтрації та високого тиску в шнеці. 
Конструкція обладнання являється компактною 
і включає в себе всі необхідні елементи, які 
керуються з панелі керування. Це дозволяє 
встановити дегідратор в дуже обмеженому 
просторі.  

МЕХАНІЗМ САМООЧИЩЕННЯ  
Зневоднюючий барабан складається з 
двох типів спеціальних дисків, які разом 
забезпечують самоочищення поверхні 
фільтрації. Завдяки цьому обладнання може 
працювати безперервно.

ОБРОБКА ОСАДІВ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ 
ЖИРУ  
Обладнання може зневоднювати осади 
з високою концентрацією масел і жирів. 
Дегідратори - це оптимальний вибір для 
обробки жирного флотаційного шламу 
підприємств харчової галузі, наприклад, 
м’ясопереробних підприємств, де застосування 
фільтрувальних систем і центрифугування 
навряд чи можливо. Таким чином, 
використання дегідраторів дозволяє досягнути 
високого рівня затримання сухої речовини. 

ПЕРЕВАГИ:
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МІНІМАЛЬНЕ ВТОРИННЕ ЗАБРУДНЕННЯ 
ТА ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
Основний блок мультидискового шнекового 
пресу – зневоднюючий барабан, являє 
собою напівзакриту конструкцію, де 
знаходиться шнек, який працює за дуже 
низьких оборотів. Завдяки цьому осад 
не розбризкується, а суха речовина 
залишається в кеку. Висока екологічність 
конструкції дегідратору забезпечує 
генерування низького рівня шуму і вібрацій, 
не розповсюджуючи запахи.

ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ З НИЗЬКОЮ 
КОНЦЕНТРАЦІЄЮ 
Дегідратор містить у собі одночасно зону 
гравітаційного згущення і зону віджиму. 
Тому обладнання може справитися з осадом 
в діапазоні вмісту сухих речовин від 0,3-0,5 
до 10%.  

БЕЗПЕРЕРВНА АВТОМАТИЧНА РОБОТА 
Завдяки особливій конструкції, зневоднювач 
не забивається, не потребує проведення 
сервісного чищення для відновлення 
вихідної якості зневоднення. Необхідне 
тільки промивання незначною кількістю 
води для того, щоб змити шлам, який витік 
з зони зневоднення. Таким чином, кількість 
промивної води є мінімальною.
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Просте технічне обслуговування, яке може проводити 
місцевий персонал без спеціальної підготовки.

Швидкий доступ до основних вузлів агрегату.

Захист від неправильних технологічних налаштувань 
та переливів.

Електричний захист від перевантаження.

Електричний захист від стрибків напруги.

Зручна ергономіка (швидкознімні кришки).

Спрощений доступ до обслуговування приводів.

Просунута (сучасна) автоматика: різні режими 
та алгоритми роботи, синхронізація комплексу 
зневоднення з іншим обладнанням очисних споруд.

Низька швидкість обертання вальців (до 1,2 об/хв), як 
наслідок – відсутність шуму та вібрації під час роботи 
агрегату.

Вбудована система кондиціювання (флокулювання) 
осаду, що не потребує додаткових одиниць 
обладнання та ємностей.

ДИСКОВИЙ 
ПРЕС

ПРОСТОТА, НАДІЙНІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

“

Дисковий прес (дегідратор) JD зневоднює осади 
з великими та волокнистими включеннями, які не 
дозволяють здійснювати цей процес за допомогою 
традиційних видів зневоднюючого обладнання. 
Мінімізує експлуатаційні витрати на зневоднення осаду.

Дискові преси JD ефективно обробляють різні типи 
складних осадів, у тому числі з високим вмістом жирів, 
великих, абразивних та волокнистих включень. Це 
дозволяє вирішувати проблему утилізації осадів у 
найрізноманітніших областях.

ПРАКТИЧНЕ ТА 
ЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ 
ОСАДІВ СТІЧНИХ 
ВОД ПРОМИСЛОВИХ, 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
І ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Виробляється спільно з 
фірмою Tsurumi-Pump 

(Японія)
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Можливість зневоднення осадів з низьким 
вмістом органічної складової, високим вмістом 
жирів, масел та нафтопродуктів, осадів з 
абразивними частинками.

Відстань між рядами верхніх та нижніх вальців 
не менше 50 мм, що дозволяє працювати 
з осадами з великими та волокнистими 
включеннями без забивання кеком основного 
зневоднюючого вузла.

Конструкція вальців, що самоочищається, 
виключає проблеми із забиванням і 
необхідністю зупинки обладнання для 
очищення та регенерації фільтруючої поверхні.

Завдяки ефекту самоочищення фільтрувальних 
пір виключається необхідність у воді для 
промивання. Витрачається мінімальна кількість 
води – періодично промивається лише піддон 
прийому фільтрату.

Обладнання споживає значно менше енергії, 
ніж інші системи зневоднення.

Номінальна потужність одного приводу для 
кількох вальців – 100 Вт. Загальна номінальна 
потужність приводів основного зневоднюючого 
агрегату – до 1 кВт.

Дегідратор – це компактна та закрита 
конструкція, яка не потребує багато місця для 
встановлення та високих витрат на систему 
вентиляції.

Низькі витрати на експлуатацію.

Зниження капітальних витрат на будівництво 
вже на початковому етапі.

ПЕРЕВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІ 
ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ:

конструкційний матеріал – 
нержавіюча сталь

STAINLESS
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КОНТЕЙНЕРНИЙ 
ЦЕХ ЦЕХ МЕХАНІЧНОГО 
ЗНЕВОДНЕННЯ НА БАЗІ 
МУЛЬТИДИСКОВОГО ШНЕКОВОГО 
ДЕГІДРАТОРА MDQ

Широкий діапазон продуктивностей – від 0,05 до 
200 м3/год (від 3 до 3780 кгСР/год);
Повністю автономна установка заводської 
готовності (технологія plug-and-play);
Мінімальна потреба у проєктуванні та дозвільній 
документації;
Компактне виконання у 20-ти та 40-футових 
морських контейнерах;
Високоефективне та економічне зневоднення на 
базі мультидискових дегідраторів шнекових MDQ 
ESMIL Tsurumi дозволяє скоротити обсяг осаду в 10-
15 разів;
Можливість зневоднення «складного» осаду 
з високим вмістом жирів, масел та абразивних 
речовин;
Мінімальні експлуатаційні витрати (низьке 
споживання реагентів, промивної води та 
електроенергії);
Простота та зручність експлуатації – комплекс 
повністю автоматизований, можливе віддалене 
керування зі смартфону;
Мобільність – можливість легко транспортувати 
установку з одного об’єкта на інший;
Багата комплектація та можливість встановлення 
додаткового обладнання за бажанням замовника.

ПЕРЕВАГИ КОМПЛЕКСУ ЗНЕВОДНЕННЯ 
ESMIL MODULE D

ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ;

ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ 
ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ 
СТІЧНИХ ВОД;

ПІЛОТНІ ТА ПРОМИСЛОВІ 
ВИПРОБУВАННЯ;

ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ІСНУЮЧИХ ОС;

ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ НА 
КІЛЬКОХ ОБ’ЄКТАХ АБО ЗА 
МЕЖАМИ СТАЦІОНАРНИХ ОС.

ЯКІ ЗАВДАННЯ ВИРІШУЄ 
КОМПЛЕКС ЗНЕВОДНЕННЯ 
MODULE D?
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ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГУЩЕННЯ МОЖЛИВО: 
підвищити концентрацію 
осадів (активного мулу, 
осаду водопідготовки) перед 
зневодненням, завдяки чому 
підвищується продуктивність 
зневоднювача та/або можливе 
застосування обладнання для 
зневоднення меншого типорозміру. 
Зневодненням з попереднім 
згущенням можна досягти 
найнижчої вологості кеку.
надати осаду потрібну 
концентрацію перед цільовим 
технологічним процесом, наприклад 
зброджуванням.

ШНЕКОВІ ЗГУЩУВАЧІ ОСАДУ MDQ-T 
МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ У 
НАСТУПНИХ ГАЛУЗЯХ:

комунальні каналізаційні очисні 
споруди;
біологічні очисні споруди 
промислових підприємств;
споруди водопідготовки;
виробництво біогазу

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
ШНЕКОВИХ ЗГУЩУВАЧІВ 
MDQ-T:

ЗГУЩУВАЧ 
ШНЕКОВИЙ MDQ-T

“
Технологія MDQ адаптована для згущення – це новий 
спосіб згущення осадів міських та промислових 
очисних споруд. Мультидискові згущувачі MDQ-T є 
надійним, продуктивним і компактним обладнанням, 
при цьому споживають мінімальну кількість енергії, 
води і реагентів, а також вимагають мінімальної 
уваги з боку операторів та обслуговуючого 
персоналу.

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 
MDQ – ТЕПЕР ДЛЯ ЗГУЩЕННЯ ОСАДІВ!

Висока продуктивність при низькій витраті 
реагентів. За допомогою мішалки з частотним 
регулюванням та візуального контролю можна 
налаштувати необхідний гідравлічний режим для 
найкращого флокулоутворення. Висока ефективність 
згущення досягається з мінімальною витратою 
реагентів.

Ефективне згущення, обробка складних осадів, 
низькі експлуатаційні витрати. Барабан шнекового 
згущувача осаду ESMIL MDQ-T розроблений 
шляхом адаптації зневоднюючого барабана MDQ, а 
значить MDQ-T успадковує всі переваги технології 
MDQ: низьке споживання енергії, промивної води 
та реагенту, низький винос завислих у фільтраті, 
великий ресурс механічних частин, можливість 
роботи з жирними та складними осадами, 
компактність, низький рівень шуму.

Надійність конструкції, корозійна стійкість. 
Обладнання виготовляється з нержавіючої сталі 
AISI304 або AISI316. Кільця барабана виготовлені 
виключно із листової сталі 3 мм. На периферії шнек 
має наварку із твердого зносостійкого металу.

Зручність експлуатації та ремонту.                                 
З обслуговування обладнання вимагає здебільшого 
лише періодичне спостереження за технологічним 
процесом та миття. Усі вузли доступні для 
обслуговування. Як правило, заміну чи ремонт 
будь-якого вузла, навіть барабана, можна здійснити 
власними силами підприємства. Установка не містить 
складних гідро та пневмосистем, високошвидкісних 
вузлів, прецизійних механізмів і не вимагає 
залучення висококваліфікованих працівників.

Високий рівень автоматизації обладнання. 
Все обладнання компанії ESMIL повністю 
автоматизовано.

ПЕРЕВАГИ ШНЕКОВОГО ЗГУЩУВАЧА ОСАДУ 
ESMIL MDQ-T:
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НИЗЬКА 
ВИТРАТА ФЛОКУЛЯНТУ 
Стрічковий фільтр-прес характеризується низьким 
енергоспоживанням і витратою флокулянту. 
Широкий діапазон потужності та продуктивності 
моделей, що випускаються, дозволяє підібрати 
оптимальне обладнання для кожного проєкту.

ВИСОКИЙ СТУПІНЬ ЗНЕВОДНЕННЯ 
У стрічкових фільтр-пресах ESMIL високий ступінь 
зневоднення досягається за рахунок застосування 
в зоні віджиму послідовно розташованих 
притискних валів різних діаметрів. Зневоднений 
осад очисних споруд каналізації після фільтр-пресу 
досягає залишкової вологості 72-80% при середній 
дозі флокулянту 2-3,5 кг/т сухої речовини осаду.

СТРІЧКОВИЙ 
ФІЛЬТР-ПРЕС

“
Ефективне рішення для механічного зневоднення 
осадів міських та промислових очисних споруд 
стічних вод та об’єктів водопідготовки. 

Низькі експлуатаційні витрати, висока 
продуктивність та перевірена часом надійність.

УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО 
ЦІНУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 
ПЕРЕВАГИ СТРІЧКОВИХ ФІЛЬТР-
ПРЕСІВ ESMIL:
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ФІЛЬТР-ПРЕС У 
СТАНДАРТНОМУ 
ВИКОНАННІ ВКЛЮЧАЄ:

АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
НАТЯГУ СТРІЧКИ;

АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
РУХУ СТРІЧКИ;

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ 
ФОРСУНОК “ЗА ОДИН ОБЕРТ” 

ВИСОКОМІЦНІ ПІДШИПНИКИ 
НА ВСІХ РОЛИКАХ;

ВАЛИ ПІДВИЩЕНОЇ 
НАДІЙНОСТІ.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ І КОМПАКТНІСТЬ 
Для зниження гідравлічного навантаження на фільтр-
прес та підвищення його продуктивності, комплекси 
механічного зневоднення можуть поставлятися у 
комплекті зі згущувачем. Стрічкові згущувачі можуть 
застосовуватися як окремий агрегат для згущення 
осадів до вологості 92-97%, так і встановлюватися над 
стрічковим фільтр-пресом для збільшення гідравлічної 
продуктивності комплексу.

НАДІЙНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ 
Основними конструкційними матеріалами, що 
застосовуються для виготовлення стрічкових фільтр-
пресів, є нержавіюча сталь марок AISI 304 або AISI 316 з 
додатковою обробкою травленням та пасивацією. Вали 
виготовлені із високоміцної вуглецевої сталі зі значним 
запасом міцності та покриті (ламіновані) зносостійким 
пластиком RILSAN. 

ЗРУЧНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Використання високоякісних комплектуючих та 
перевірених часом технічних рішень забезпечує 
тривалий термін служби обладнання та зводить до 
мінімуму необхідність його обслуговування. Конструкція 
стрічкового фільтр-преса дозволяє здійснювати 
візуальний контроль за процесом зневоднення, зручна 
для виконання профілактичних робіт і заміни деталей, 
що зношуються. Основні робочі вузли доступні, а 
їх обслуговування виконується з використанням 
стандартних інструментів.
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Високий захист від корозії: корпус виготовлений 
з нержавіючої сталі AISI 304, а високонавантажені 
вали з вуглецевої конструкційної сталі захищені 
полімерним покриттям;

Висока ефективність згущення осаду завдяки 
спеціальній системі «розпушувачів»;

Автоматизована система управління стрічкою та 
захистом її від сходу;

Можливість виконання із захистом від поширення 
запаху.

СТРІЧКОВИЙ 
ЗГУЩУВАЧ 
ОСАДУ
Згущувач призначений для використання в 
якості першого ступеня зневоднення осаду 
перед подачею на фільтр-прес, підвищення 
його продуктивності, а також як самостійна 
установка для підготовки осаду до анаеробного 
зброджування в метатенках або для зниження 
навантаження на мулові поля.

ПЕРЕВАГИ:
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УСТАНОВКИ НАПІРНОЇ 
ФЛОТАЦІЇ

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ 
ОЧИЩЕННЯ

Напірна флотація є одним із ефективних 
фізико-хімічних методів очищення 
промислових стічних вод. Основою є процес 
поділу рідкої та твердої фаз за допомогою 
спливаючих мікро-бульбашок повітря.

У процесі флотації зі стоків видаляються 
завислі речовини, жири, масла та 
нафтопродукти, знижується концентрація 
ХПК та БПК (Хімічна та біологічна потреба у 
кисні – дані терміни наведені у ДБН).

Застосування даної технології дозволяє 
суттєво знизити навантаження на споруди 
біологічного очищення, а за їх відсутності 
– досягти ГДК на скидання стоків у 
каналізацію.
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НАПІРНІ 
ФЛОТАТОРИ

“
Флотатор - ефективне обладнання для очищення 
стічних вод від завислих речовин, жирів, 
нафтопродуктів, металів та фосфатів, що дозволяє 
значно знизити ХПК та БПК. Наші флотатори 
багато років успішно функціонують на промислових 
підприємствах та каналізаційних очисних спорудах.

Флотатори ESMIL за умовами роботи, широким 
спектром застосування та високою ефективністю 
є одним з кращих рішень на ринку водоочисного 
обладнання.

ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

46
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Технології, перевірені часом, – враховано 
багаторічний досвід використання різних 
типів флотаційних процесів та застосовані 
найефективніші технологи.

Розрахунок флотаторів для кожного з проєктів 
проводиться із застосуванням розрахункових 
комплексів CAE для гідравлічного моделювання.

Тип та розмір ємності підбирається індивідуально 
для кожного випадку залежно від витрати, 
кількості та специфіки забруднень, необхідного 
ступеня очищення стічних вод.

Форми ємностей флотації та їх внутрішні пристрої 
спроєктовані за допомогою гідравлічного 
моделювання для створення максимально 
сприятливих умов процесу відокремлення 
забруднень.

Матеріал виготовлення ламельних блоків 
підбирається залежно від параметрів стічних 
вод, що очищаються, це дозволяє гарантувати 
надійність і довговічність ламелів.

Застосування захищених патентами статичних 
змішувачів для ефективного змішування розчинів 
реагентів зі стічною водою.

Ємність накопичення флотошламу з датчиком 
рівня для здійснення напірного режиму видалення 
шламу.

Завдяки пірамідальній конструкції зони 
накопичення осаду забезпечується його 
ефективне видалення без необхідності 
встановлення додаткових скребків у донній 
частині флотатора.

Синхронізована робота скребкового механізму 
мінімізує руйнування флотошламу під час його 
переміщення поверхнею води.

Автоматичне утримання заданих витрат стоку та 
доз реагентів. Управління відкачуванням осадів.

Керування комплексом за допомогою сенсорної 
панелі або іншого пристрою через віддалений 
доступ. Шафа управління зібрана на ПЛК Siemens 
та комплектуючих Schneider Electric.

ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ ФЛОТАТОРУ 
ESMIL:
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