TROWAL CENTRIFUGÁK
ZM ÉS ZA TÍPUSSOROZAT
Miért kell szennyvíztisztítás?
A technológiai szennyvíz a vibrációs koptatás után csiszolótest- és
fémreszeléket tartalmaz, gyakran olajat és oldott fémeket is.
Ezért szükséges a technológiai szennyvizet megtisztítani, mielőtt a csatornába
engedjük, vagy visszavezetjük a koptatási folyamatba.
Centrifuga
A centrifugális erő segítségével eltávolítja a szennyvízből a szilárd
részecskéket, amik iszapként elkülönülnek. Az így megtisztított vizet
visszavezethetjük a koptatási folyamatba.
A zárt rendszer „divatba jött“
Ha a koptatáshoz használt vizet mindig visszaforgatjuk, akkor nem csak (akár
98%) vizet takarítunk meg, hanem adalékanyagot is (akár 90%-ot).
Ezenkívül csökkentjük az ártalmatlanítási költségeket is.

ZM kosárcentrifuga keresztmetszete

Centrifuga-körfolyamat
munkadarabok

A centrifugális erő tisztít!
A centrifugában a szilárd anyagokat olykor a

technológiai folyadék

nehézségi gyorsulás 2417-szerese választja
le a technológiai folyadékból. Az olaj és/vagy
az 1µ-nál Þnomabb morzsalék, pelyhesítőszer

koptatóberendezés

szennyvíz-tartály

centrifuga

tisztított folyadék
tartálya

hozzáadásával választható le. A folyadékhoz adott
adalékanyag legnagyobbrészt megőrződik!
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ZM… kosárcentrifuga
Egyszerűen kezelhető, robusztus konstrukció. Az
iszapkosár kivétele és ürítése kézi erővel történik.
Egy ciklusban max. 14 liter iszap választható le.

tisztított folyadék

ZA… önhántoló centrifugák
A PLC-vezérlésű, automatikus működésű
centrifugák óránként max. 2 m3 koptatási

iszap

szennyvizet képesek megtisztítani. A forgó dobban
leválasztott iszap lehántolása az iszaptartályba
beállítható időközönként, automatikusan történik.

ZA önhántoló
centrifuga működési
elve

hántolókés

A centrifugák nem használhatóak minden koptatási
feladathoz. A következő feladatokhoz nem

tisztítatlan folyadék

alkalmasak:
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• savas maratás
• golyós polírozás
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Teljesítmény: liter / óra

