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(57) 1. Пристрій для зневоднення осаду, що міс-
тить циліндричний барабан, притискний ролик, 
фільтрувальний рукав, навитий навколо барабана, 
патрубки подавання та відведення осаду, який 
відрізняється тим, що циліндричний барабан 
розташований горизонтально з можливістю обер-
тання навколо його осі, а притискний ролик вста-
новлений під барабаном. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
фільтрувальний рукав вільно розміщений навколо 
барабана. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що в 
барабані на торцях закріплені обмежники перемі-
щення фільтрувального рукава. 
 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до технологій 
обезвожування осадів, наприклад, стічної води і 
може використовуватися на очисних спорудах. 

Відомий пристрій для обезвожування осаду 
стічної води, що включає корпус, циліндричний 
барабан, прижимні ролики і фільтрувальні елеме-
нти, при цьому корпус виконаний у вигляді цилінд-
ричної вакуумної камери, в якій вздовж осі встано-
влений циліндричний барабан і прижимні ролики, 
а фільтрувальний елемент - у вигляді фільтрува-
льних рукавів, навитих по гвинтовій лінії на бара-
бан [Авт. свід. СРСР №65854, C02F11/00, 1979]. 

Основним недоліком описаного пристрою для 
обезвожування осаду стічної води є те, що в нього 
складна конструкція, велика металоємність, низька 
надійність, що знижується його ефективність. 

В якості прототипу взято пристрій для обезво-
жування осаду стічної води, що включає перфоро-
ваний корпус з оболонкою, вертикальний привід-
ний барабан, прижимні ролики, встановлені в 
барабані з можливістю зворотно-поступального 
руху в горизонтальній площині, фільтрувальний 
рукав, навитий по гвинтовій лінії, засіб подавання 
осаду, відведення фільтрату та шламу, відрізок 
труби, розміщений всередині корпусу і розділений 
поперечною перегородкою на верхню частину, 
зв'язану із завантажувальним кінцем фільтруваль-
ного рукава і нижньою - зв'язаною з його розван-

тажувальним кінцем, робочі поверхні оболонки 
корпуса і прижимних роликів, виконані у вигляді 
усічених конусів, менша основа яких направлена 
догори, при цьому поздовжні вісі прижимних роли-
ків, утворюють гострий кут з вертикальною віссю 
корпуса, нахилені один до одного [Авт. свід. СРСР 
№1310345, C02F11/00, 1985 – прототип]. 

Використання даного пристрою відбувається 
слідуючим чином. 

Під час роботи пристрою у фільтрувальний ру-
кав подається осад і за допомогою роликів пере-
міщується за його довжиною. При цьому частина 
рідкої фази відводиться з рукава за рахунок екс-
фільтрації і віджимання роликами гідрофобної 
тканини цього рукава від всмоктаної рідкої фази 
осаду. Обезвожений осад у вигляді шламу виво-
диться з пристрою за призначенням. 

Основним недоліком описаної корисної моделі 
є те, що вона конструктивно складна для виготов-
лення, наприклад, конічної оболонки з каналами 
по гвинтовій лінії і з нахиленою перфорацією, при-
сутність каналів на поверхні конічної оболонки 
збільшує розміри установки, із-за збільшення від-
далі між витками рукава. Велика кількість конічних 
роликів з вузлами їх кріплення, що збільшує мета-
лоємність пристрою. Складно надійно закріпити 
фільтрувальний рукав на конічній поверхні, тому 
що рукав при рухові роликів зміщується вверх і 
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піддається значному поперечному розтягуванню. 
Можливе пошкодження рукава елементами його 
кріплення при рухові роликів, а також стікання час-
тини віджатої рідини по нахилених роликах на ни-
жче розташовані витки рукава. Все це ускладнює 
конструкцію і підвищує металоємність пристрою, 
знижує надійність його роботи і підвищує собівар-
тість обезвожування осаду, і за рахунок цього зни-
жується його ефективність. 

В основу корисної моделі поставлена задача, 
розробити такий пристрій для обезвожування оса-
ду, в якому розташування циліндричного барабана 
горизонтально з можливістю обертання навколо 
його вісі, встановлення прижимного ролика під 
барабаном, розміщення фільтрувального рукава 
вільно навколо барабана, закріплення в барабані 
на торцях обмежувачів переміщення фільтруваль-
ного рукава, дозволяє спростити конструкцію і 
зменшити металоємність пристрою, підвищити 
його надійність і знизити собівартість обезвожу-
вання осаду, і за рахунок цього підвищити ефекти-
вність пристрою. 

Поставлена задача досягається тим, що при-
стрій для обезвожування осаду, що включає цилі-
ндричний барабан, прижимний ролик, фільтрува-
льний рукав, навитий навколо барабана, патрубки 
подавання та відведення осаду, при цьому цилін-
дричний барабан розташований горизонтально з 
можливістю обертання навколо його вісі, а прижи-
мний ролик встановлений під барабаном, фільтру-
вальний рукав вільно розміщений навколо бара-
бана, в якого на торцях закріплені обмежувачі 
переміщення фільтрувального рукава. 

Розміщення циліндричного барабана горизон-
тально з можливістю обертання навколо своєї по-
здовжньої вісі, а під ним прижимного ролика, до-
зволяє проводити віджимання рукава від рідкої 
фази під циліндричним барабаном в його нижній 
частині і відводити її під дією гравітації найкорот-
шим шляхом у піддон. При цьому не використову-
ються додаткові елементи конструкції для захисту 
витків фільтрувального рукава від повторного зво-
ложення віджатою рідиною. Це дозволяє знизити 
вологість кінцевого продукта і забезпечити низьку 
собівартість обезвожування осаду. Зменшення 
кількості роликів та відсутність додаткових захис-
них конструктивних елементів для захисту фільт-
рувального рукава від повторного зволоження, 
зменшує розміри і металоємність пристрою, спро-
щує його конструкцію і знижує собівартість обез-
вожування осаду. Наприклад, відсутність каналів 
на поверхні барабана дозволяє зменшити зазор 
між витками рукава до мінімуму і, відповідно, зме-
ншити розміри барабана і його металоємність. 

Незакріплення фільтрувального рукава на по-
верхні барабана спрощує конструкцію пристрою, 
так як виключає елементи його кріплення до цієї 
поверхні, і підвищує її надійність із-за зменшення 
поперечного розтягування рукава, термін її екс-
плуатації і виключення пошкодження рукава еле-
ментами кріплення. 

Спорядження торців барабана обмежувачами 
переміщення фільтрувального рукава, дозволяє 
зменшити довжину барабана до мінімуму, так як 
непотрібна частина поверхні барабана для пере-
міщень крайніх незакріплених витків рукава 

вздовж поверхні барабана при їх віджимі. Обме-
жувачі виключають ці переміщення і сприяють 
зменшенню металоємності пристрою та його на-
дійності. 

Все це збільшує ефективність пристрою. 
Такі конструктивні особливості пристрою для 

обезвожування осаду, дозволяють спростити 
конструкцію і зменшити металоємність, підвищити 
його надійність та знизити собівартість обезвожу-
вання осаду, і за рахунок цього підвищити ефекти-
вність. 

У відомих пристроях для обезвожування оса-
ду, не створюються умови для спрощення їх конс-
трукції та зменшення металоємності, підвищення 
їх надійності та зниження собівартості обезвожу-
вання осаду, і за рахунок цього знижується їх ефе-
ктивність. 

Описане технічне рішення в даний час у техні-
ці невідоме. Сказане дозволяє зробити висновок 
про те, що нові суттєві ознаки цієї корисної моделі, 
порівняно з іншими існуючими конструкціями 
сприятимуть досягненню нового технічного ре-
зультата - створення умов для спрощення конс-
трукції пристрою та зменшення металоємності, 
підвищення його надійності та зниження собівар-
тості обезвожування осаду, і за рахунок цього під-
вищити ефективність пристрою. 

На кресленнях зображений пристрій, поздовж-
ній розріз. 

Пристрій для обезвожування осаду, напри-
клад, стічної води складається з циліндричного 
барабана 1, розміщеного горизонтально. На його 
робочій поверхні вільно по гвинтовій лінії накруче-
ний фільтрувальний рукав 2, що виконаний із гід-
рофобного матеріалу, наприклад, із тканини бель-
тинг і т.п. Торці рукава 2 закріплені за допомогою 
муфт 3 на патрубках 4 і 5 подавання та відведення 
осаду. Патрубки розташовані вздовж поздовжньої 
вісі корпуса 1 і з'єднані з ним за допомогою еле-
ментів кріплення 6. При йому на патрубках 4 і 5 
розміщені підшипники 7, що встановлені в рамі 8. 
До поверхні циліндричного барабана 1 фільтрува-
льний рукав 2 прижимається самовстановлюючим 
прижимним роликом 9, розміщеним під бараба-
ном. Ролик 9 включає горизонтальну вісь 10, спо-
ряджену підшипниками 11. Торці вісі 10 мають 
циліндричні шарніри 12, встановлені в елементах 
13, що розміщені в пазах 14 в рамі 8 з можливістю 
переміщення кожного із елементів вздовж паза. 
Елементи 13 зв'язані з пружинами 15, які споря-
джені регулюючими упорами 16. Барабан 1 кіне-
матично з'єднаний з приводом 17 і разом з прижи-
мним роликом 9 має можливість крутитись 
навколо своїх горизонтальних поздовжніх вісей. 
На торцях барабана 1 закріплені обмежувачі 18 
переміщення фільтрувального рукава. До патруб-
ка 4 підведений трубопровід 19 подачі осаду, між 
ними розміщене ущільнення 20. Під вадом 9 роз-
міщений піддон 21 з дренажним патрубком 22. На 
патрубках 4 і 5 закріплені обмежувачі 23 перемі-
щення барабана 1 в рамі 8. 

Пристрій працює слідуючим чином. 
Циліндричний барабан 1 з вільно розміщеним 

на ньому фільтрувальним рукавом 2 крутиться 
навколо своєї поздовжньої вісі за допомогою при-
вода 17, при цьому за рахунок контакту з рукавом 
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крутиться навколо своєї поздовжньої вісі і ролик 9. 
Осад з трубопровода 19 поступає в патрубок 4 і в 
фільтрувальний рукав 2, де переміщується за до-
помогою ролика 9 від вхідного витка рукава до 
вихідного і дальше через патрубок 5, після обез-
вожування, у вигляді шламу за призначенням. У 
процесі переміщення осаду в фільтрувальному 
рукаві 2, осад обезвожується за рахунок ексфільт-
рації і віджимання роликом 9 гідрофобної тканини 
рукава від всмоктаної рідкої фази з осаду. В без-
перервному процесі обезвожування осаду, його 
вологість і об'єм, який переміщується роликом 9 
вздовж рукава 2 зменшуються. Для забезпечення 
рівномірного тиску ролика 9 на всіх ділянках рука-
ва, на яких відбувається віджимання рідкої фази, і 
попереджування його заклинювання обезвоженим 
осадом, ролик 9 із циліндричними шарнірами 12 та 
елементами 13, які переміщуються в пазах 14 в 
рамі 8 під дією пружин 15, може змінювати своє 

положення відносно поверхні барабана 1. Елеме-
нти 13 зв'язані з пружинами 15, жорсткість яких 
регулюють за допомогою упорів 16, для забезпе-
чення необхідного тиску ролика 9 на рукав 2 із 
осадом. При роботі пристрою обмежувачі 18 пе-
реміщення фільтрувального рукава на барабана 
виключають ці переміщення за його межі. Віджата 
рідка фаза стікає з ролика 9 і під дією гравітації 
відводиться без зволоження сусідніх витків рукава 
2 найкоротшим шляхом у піддон 21 і через патру-
бок 22 за призначенням. 

Використання заявленого пристрою має ряд 
переваг. До них необхідно віднести можливість 
забезпечення умов для спрощення конструкції 
пристрою та зменшення металоємності, підви-
щення його надійності та зниження собівартості 
обезвожування осаду, і за рахунок цього підвищи-
ти ефективність пристрою. 
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