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A szennyvíziszapok víztelenítésénél napjainkban egyre inkább középpontba került
az iszapok megfelelo, korszerü és hatékony víztelenítése. Aszennyvíztisztítási
technológiák fejlodésével a tisztítási hatásfok jelentosen javult, ami viszont általában
az iszapok nehezebb vízteleníthetoségével jár.

Közepes és nagy szennyvíztisztító telepeknél azonban, ahol a
víztelenített iszap magasabb szárazanyag-tartalma a köve-

telmény, illetve nehezen víztelenítheto iszapok esetében a cent-
rifugával történo víztelenítés jó megoldás. Ezek a berendezések
zárt rendszeruek, folyamatos muködésuek, akár 24 órás folyama-
tos üzemre tervezettek, nagy terhelhetoség, széles teljesítmény-
skála, speciális igényeket is kielégíto, jólautomatizálható tulaj-
donságok jellemzik.

. A dekanter centrifugák fejlodési irányai

Az alkalmazott alapanyagok, gyártástechnológia, elektronika
és egyéb alkalmazott tudományok rohamos fejlodésének kö-
szönhetoen a dekanter centrifugáknál is jelentos változásokat
tapasztalhatunk. Minden jelentos centrifugagyártó célja tartós,
megbízható, hatékony, jó hatásfokkal és gazdaságoson mukö-
do, ugyanakkor a piacon eladható termék létrehozása. Vegyük
számba azokat a jellemzoket. melyek leginkább kihatnak a cent-
rifuga tulajdonságaira:

1. A robusztus, masszív alapkeret minden jól megszerkesztett
centrifuga nélkülözhetetlen eleme. Valamennyi gyártó ma
már a gyártást követoen nagyon jól ki tudja egyensúlyozni a
forgórészeket. Afelhasználássorán viszont menthetetlenül elo-
fordul, illetve elofordulhat minden gép nél, hogy az iszap tulaj-
donsága vagyakezeloszemélyzet nem tökéletes odafigyelé-
se miatt a felragadó anyag kiegyensúlyozatlanságot okoz. Kis
tömegu alapkeret esetén ez a kiegyensúlyozatlanság jelentos
mértéku rezgéseket gerjeszt. melyek a csapágyak gyors tönk-
remeneteléhez vezetnek.

2. Az üzemi rotorfordulat az egyik legfontosabb jellemzo. A ro-
torfordulat növelésével növeljük a gyorsulás értékét. ami jel-
lemzoen befolyásolja a maximálisan elérheto szárazanyag-
tartalmat. Nagyon fontos a maximális fordulatszám (a dob
méretezése erre a fordulatszámra történik) és a maximális
üzemi fordulatszám közti kÜlönbség. Például egy 0353 mm
átméroju centrifuga, melynek 4000 limin maximális fordulat-
számnál a gyorsulás értéke 3138 x g, miközben a maximális
üzemi fordulatszám 3250 limin, melynél az üzemi érték csak
2072 x g. Eznagyon nagy különbség.
Az üzemigyorsulás-értékek jelenleg - az átméro és üzemi for-
dulatszám függvényében - 2000-4000 x g közt vannak.
Ugyanakkor tudnunk kell, hogy azonos szárazanyag-tartal-
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mat feltételezve, a rotorfordulat növelésével exponenciálisan
növekszik a koptatási igénybevétel.

3. A centrifugák további jellemzoje a dobátméro és a dob
hosszának aránya (1. ábra).
Ezaz arányszám a dob belso átmérojének és a dob belsejé-
ben a szurletoldali faitói a szárazanyag-kidobó garatig mért
hosszának aránya. (Némely gyártó a dob hossza ként a dob
teljes hosszát adja meg.)
Ezaz arányszám jelenleg 1:3,0 és 1:4,4 között van.

4. Egy további lényeges jellemzo az iszap betáplálásának a he-
lye. Egyes gépeknél ez a betáplálás a csiga testében közvet-
lenül a kónuszos rész közelében van (2. ábra).
Másik megoldás, ha ellenáramú csigát alkalmaznak, melynél
az iszapbeömlo nyílások a csiga hengeres részének közepén
helyezkednek el. Ezeknél a centrifugáknál a szétválasztási zó-
na hosszabb, a berendezés jobb szétválasztási hatásfokkal
üzemel.

5. A következo nagyon lényeges jellemzo a fodarabok kopás elle-
ni védelme, illetve a megfelelo anyagkiválasztás. A gép azon
részeit (beömlokamra, csigalevél, kiömlonyílások), melyek az
iszappal történo közvetlen kapcsolat miatt fokozottan kivannak
téve az agresszív kopási igénybevételnek, megfeleloen kialakí-
tott kopásvédelemmel kellellátni. Aszennyvíziszap víztelenítésé-
nél - normál szervetlen hányad esetén - elégséges a standard
védelmi mód, azaz a lángszórású wolfram-karbid védelem. A
neves gyártók mára a beömlokamránál és kiömlonyílásoknál a
cserélheto kopóhüvelyeket alapkiépítésként kínálják.
Az alapanyagok megválasztásánál lényegi kérdés az üzemi
közeg "agresszív" volta, illetve a napi üzemido mértéke. Bi-
zonyított tény, hogy egy jó minoségu szénacél 23'7'o-kalellen-
állóbb a kopási igénybevételeknek, mint egy rozsdamentes
(AISI316,WNr 1.4401, 1.4404) acél. Ugyanakkor azt istudnunk
kell, hogy normál szennyvíziszapos alkalmazásoknál folya-
matos üzemvitel (napi 16 óránál hosszabb) esetén az eróziós
igénybevételek nagyobbak a korróziós igénybevételeknéL
Ezért,valamint a bevonati rendszerek (kétkomponensu festék-
rendszerek, kerámiatartalmú mugyanta-bevonati rendszerek
stb.) rohamos fejlodése miatt a szénacél alapanyagú centrifu-
gáknak továbbra is létjogosultságuk van.

6. További lényeges jellemzok:
. A kónuszos rész emeikedési szöge: Általában 8-20 fok közti

megoldások. Azonos dobhossz esetén, nagyobb emelkedé-
si szöget alkalmazva növekszik az ülepítési zóna, viszont az .
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. iszap kiemelése nagyobb nyomatékot igényel. Ugyanakkor ki-
sebb emeikedési szög esetén növekszik o szárítózóna hossza,
oz iszap kiemelése kisebb nyomatékot igényel.

. Lefölözésimagasság állíthatóságo. Aszennyvíziszapok víztele-
nítésénél alkalmazott dekantereknél állítható gátlemezekkel
történik o magasság beáliítása, A nevesebb gyártók üzem
közben áliítható megoldással is rendelkeznek. Ezo megoldás
esetleg surítocentrifugák esetében lehet indokolt,

. A csiga beömlokamrájának kialakítása: o megfelelo kialakí-
tássai kiküszöbölheto o kedvezotlen áramlások és kopások
megjelenése, ugyanakkor ez o polielektrolittol való megfele-
lo keveredést is elosegíti.

. Az iszapbetápláló cso belso átmérojének növelése: ezzel o
megoldással és oz áramvonalas beömlokamra alkalmazásá-
val csökken o hidraulikus nyomásveszteség, így o feladószi-
vattyúnak elegendo kisebb nyomást kifejtenie ugyanazon
iszaptérfogat -áro mhoz.

. A csigohajtómu beépítési helye: belso elhelyezésu hajtómu-
vel megtakarításra került egy csopágyazás, hiszen oz iszapki-
hordó csiga o hajtómu meghajtótengelyére csatlakozik, így

csökken o hibahelyek számo és természetesen o karbantar-
tási költség is.

. Csapágyazási megoldások,

. Karbantartás és szerviz.
7. Különbözo hajtási és szabályzási lehE3toségek o fordulatszám-

különbség létrehozására és szabályozására,
A hajtási módok osztályozását oz egyes gyártók eltéroen vég-
zik,Jelen bemutatásbon eltekintünk o speciális hajtási módok-
tói, csak o fobb típusokat tekintjük át, melyek o szennyvíziszap
víztelenítésénél jelenleg használatosak.

Cyklohajtómu (3. ábra):
. A legegyszerubb meghajtó rendszer o fomotorról meghajtott

hajtómuves megoldás, olcsó, egyszeru installálás jellemzi.
. Üzem közben csak állandó fordulatszám-különbség biztosít-

ható oz áttétei függvényében, szabályzási lehetoség nincs,
. Afordulatszám-különbség beállítása oz ékszíjtárcsapárok cse-

réjével történik,
. A tényleges nyomatékról nincs folyamotos információ.
. Elegendo lehet jól ismert feihasználásoknál. ahol biztosítható

o feladott anyag állandó minosége, és o végtermékkel szem-
ben nincsenek különösebb elvárások,

. Aszennyvíziszapok víztelenítésénél eloforduló követelmények-
nek általában nem tesz eleget,

Back-Drive hajtás (4. ábra):

Továbblépésta generátoros csigohajtásrendszerek biztosítanak,
Azok szerint, akiknek o berendezések teljesítményével, szabá-
lyozhatóságával szemben oz eloállítási ár o fontosabb, ez o mo-
dern, korszeru elektromos meghajtás. Szabályzási tartományuk
o nagyobb fordulatszám-különbség zónájába esik. Energiaigé-
nye kisebb, mint oz örvényáramfékes megoldásé, A rendszer o
dobhajtás és o csigohajtás oldalán is frekvenciaváltót igényel.
A fékezési energia egy részét o csigahajtás-frekvenciaváltó
visszatápláljo o dobhajtás felé, de így istöbb veszteséget okozó
pont von. A szabályzás vektorvezérlésu frekvenciaváltóval törté-
nik, mely o csiga forgatónyomatékát számítással határozza meg
o motoráram, feszültség és fázisszög alapján, indirekt úton, míg
o dob és csiga forduiatszámát o frekvenciából és o meghajtó
gépek jeliemzoibol számítja. Ezo szabályzást lomhává teszi, és
különös figyelmet keliszentelni o túlterhelés elieni védelemnek.
. Elektromos hajtási rendszer. nagy fordulatszám-különbség ér-

tékeknél alacsony viliamosenergia-felhasználás jeliemzi.
. Automatikus szabályzás lehetosége o hajtómuvön és frekven-

ciaszabályzón keresztül. A csigohajtás frekvenciája o hajtás
számított forgatónyomatéka és o dobhajtás számított fordu-
latszáma alapján kerül szabályzásro. Ezzelbiztosított o lineáris
nyomatékfüggo ford uIatszá mküIönbség-sza bá Iyzás.

. A második elektromotor állandósult üzemben generátorként
üzemel.

. A realizálható fordulatszám-különbség függ o fo hajtás pilia-
notnyi fordulatszámától, mivel o két hajtómu egymással kap-
csolatban von.

. A két sebesség folyamotos kiegyenlítésének szükségessége
miatt sokkal kisebb o szabályzás gyorsasága, mint o hidrau-
likushajtásnál.

. A forgatónyomaték-csúcsokat nem csillapítja,

. A hajtómu nem terhelheto annyira, mint egy hidromotor.

. Mindkét frekvenciaváltót be kell kapcsoini o vezérlokörbe, o
rendszer csotoltságo miatt, Ebbol kifolyólag o rendszer illeszté-
si munkái jelentosen összetettebbek és nem annyira áttekint-
hetok.

. Eltömodés esetén o dob kiürítése szinte lehetetlen, A back-
drive-ot generátoros üzemmódból egyszeriben motor üzem-
módba kelikapcsoini. de oz elektromotor alacsony frekvenci-
án nem fejt kikello nyomatékot.

. Lényegesen nagyobb o dobhajtás beépített teljesítménye, mi-
vel o teljes hajtásteljesítményt o dobon keresztül keli bevinni.

. Surítocentrifugák ideális hajtási módja lehet,

Hidraulikushajtás (5. ábra):
Szabályzási jeliemzok és energiafelhasználás szempontjából
mindmáig o legalacsonyabb üzemi fordulatszám-különbség
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és a teljes fordulatszám-különbség tartományban a legma-
gasabb forgatónyomaték-értékkel a hidraulikus csigahajtású
centrifugák rendelkeznek. A teljes üzemi fordulatszám-különb-
ség tartományban elérheto magas nyomatékérték a nagyfokú
víztelenítés biztosítéka, Gyors reagálású, mivel a közvetlenül
mért valós hidraulikus nyomás alapján szabályoz. Jól illesztett
az elektronikus fölérendelt vezérléshez. Kedvezo energiafelhasz-
nálás mellett nagy fordulatszámkülönbség-tartománnyal, rend-
kívül alacsony (l ford./perc alatt) minimális fordulatszám-kü-
lönbséggel, a legnagyobb csiga nyomatékot és ezen keresztül
a végtermék legnagyobb szárazanyag-tartalmát a hidraulikus
hajtás biztosítja, Nincs fékezési üzemmód, A rendszerbe moto-
rikusan csak annyi energiát viszünk be, amennyit az aktívan
igényel. Ezen centrifugák egy m3 iszapra vetített energia igénye
1,25-l,35 kWh,

. A leghatékonyabbhajtásirendszer,akár20"lo-kalmagasabb
a forgatónyomaték, mint más hajtási rendszereknél,

. Automatikusszabályzáslehetoségea hidromotoronkeresztül
biztosított.

. Állandóa forgatónyomatéka teljesfordulatszám-tartomány-
ban, valamint a maximális nyomaték a legkisebb fordulat-
szám-különbség nél is rendelkezésünkre áll.

. A fordulatszám-különbségszabályzásateljesenfüggetlen a
dob fordulatszámától.

. Nagyonegyszerua szabályzóköra kívántésvalósértékössze-
hasonlításával. gyakorlatilag nincs semmilyen zavarás.

. Dugultcsigaeseténmaximálisforgatónyomatékkalkiüríthe-
to.

. Nyomatékcsúcsokeseténjó a csillapítása,

. Azelektronikusszabályzóegységegyszeruéskönnyuáttekint-
hetokezelése,

. Robusztus,kiforrottmegbízhatórendszer.

. Muszakilagéstechnológiailagisa legértékesebbmegoldás,
ezért a víztelenítocentrlfugák ideális megoldása.

Msp2 (T-limit2)

Msp1 (T-limit 1)
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6. ábra. "Analóg" szabályzási görbe
a nyomatékkapcsolási pontokkal

Szabályzás; rendszer és metod;ka:

Akorszeru centrifugának valós ideju elektronikus szabályzással.
a technológiához illesztheto,programozható nyomatékfüggo
fordulatszám-különbség jelleggörbével, automatikusan üzemel-
tethetonek kell lennie. Ezek a rendszerek ma már magyar nyelvu
menü rendszerrel is rendelkeznek, megkönnyítve az üzemelteto
számára a technológiai paraméterek optlmálisprogramozását
a folyamat figyelését és kimenetein keresztül a telepi fölérendelt
vezérlo-,adatgyujto rendszerekfelé isjeleket szolgáltat Többpa-
raméterkészlet elore tárolható, melyek egyszeru elohívásával a
rendszer gyorsan illesztheto a követelményekhez.
A centrifuga szabályzóegysége csak és kizárólag a nyoma-
tékfüggo fordulatszám-különbség állandó biztosítását végzi,
ugyanakkor bizonyos digitális és folyamatos analóg jeleket
szolgáltat a fölérendelt vezérlo-, adatgyujto rendszerek felé,
ezért nem azonos a gép vezérlo- vagy kapcsolószekrényévei
(6. ábra).

A következo összefüggés érvényes:

Ml < Mspl< Msp2 < Mmax

A legkiválóbb centrlfugák alkalmazása esetén is lényegi kér-
dés a víztelenítendo iszapok minosége, azaz azok vízteleníthe-
tosége, A vízteleníthetoség javítása érdekében kondicionáló
eljárásokat alkalmazunk, azonban az eljárás megválasztásánál
mindig figyelembe kell vennünk annak esetleges visszahatását
a szennyvíztisztítási technológiára, kihatását az iszap késobbi el-
helyezésére, illetve felhasználására.
Mindenesetre azt leszögezhetjük, hogya centrifugák fentiekben
bemutatott fejlodése nemcsak a víztelenítés hatékonyságának
növelését a munkaero racionális felhasználását, hanem az ener-
giával történo ésszeru és eredményes takarékoskodást is magá-
val hozta.

AP - munkapont. automatikusan változik az aktuális nyoma-
ték függvényében,

Mo (To) - a szabályzás kezdete, ha átlépésre kerül a nyomaték-
érték, aktiválásra kerül a vezérlés. Elore beállított para-
méterkészletekkel. afölérendelt PLC-vel vagy "kézi" mó-
don változtatható, Párhuzamosan le-, illetve fölfelé tolja
a jelleggörbét.

Ml (TI) - nyomatékérték a kapcsolási pont vagy szabályzás kez-
dete, amely dnm,,-hoz tartozik, A szabályzón állítható,

(J.- jelleggörbe meredekségi szöge, A szabályzón állítható,
Mspl (T limitl) - nyomatékérték, melyen lekapcsolásra kerülnek a fel-

adószivattyúk. A szabályzón állítható.
Msp2 (T Iimit2) - nyomatékérték, melyen lekapcsolásra kerül a centrifu-

ga hajtása, A szabályzón állítható,

Mm" (Tm,,) - a hidraulika-tápegység ben vagy a frekvenciaváltón ha-
tárolt nyomaték értéke,

do - fordulatszám-különbség a nyomaték függvényében,
dom;, - minimális fordulatszám-különbség -megfelel azalapfor-

dulatszám-különbségnek, A szabályzón állítható.

dom" - maximális lehetséges fordulatszám-különbség. A sza-
bályzón állítható,

Summary

Evenwith usingthe best centrifuges the main point isthe quality of the sludge which should be dewatered, that isitsdehyd-
ration capacity, Toimprovedehydration properties we useseveraiconditioning methods, nevertheless choosing the appro-
priate method we should take into account Itspossible effects on the sewage treatment technology, on the later sewage
disposal and reutilization.
The development of the centrifuges shown in the article have not only brought on the improvement of dehydration efficiency,
the rational use of workforcebut also contributed to reasonable and effective energy saving.
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