
Behandlingsutrustning, Kumla 

Bildpresentation över utrustning som 
ingått i olika processer som

SoilTech
har använt för att behandla bl. a. 
förorenad jord och förorenat vatten.



Matarficka

Matarficka, Möckeln 
bandmatare med 
vibrationsfunktion 



Tvättrumma (rullkvarn) m trumsikt.

Tvättrumma
(Konverterad rullkvarn) 
Gummiinfordring.
Trumma vid  utloppet för 
utbytbara siktnät.
Trumman ligger på driv-
stödrullar. 
Trumvolym ca 12,5 m3.
Trumman väger ca 10 ton 
tom och kan ta ca 10 ton. 
Underlaget väger ca 10 
ton. 
Drivning 75 kW, 1470 r/m



Motströmsklasserare

Motströmsklasserare
Bathmos.
B 2,75 H Trspt 2,80, 
drift 3,10, L 11,7 m
Vikt ca 11 ton
Motoreffekt 15 kW



Sedimentationsbalja med skrapverk

Sedimentationsbalja 
Ca 7 m2 med Eldrivet 
skrapverk.
Använts för att avskilja 
snabbsedimenterande 
material ur slurry.



Uppströmsklasserare

Uppströmsklasserare
Dutto. Invändigt 
rörgalleri, 
bräddavlopp.
Volym ca 18 m3
Br ca 3,10, L ca 3,10,
H ca 7,50 + b ventil.
Stativ H fr botten-
utlopp ca 3,20 + b v.  



Uppströmsklasserare, mindre

Uppströmsklasserare, Dutto
Invändigt rörgalleri för jämn 
spridning. Bräddavlopp. 
Volym ca 8,5 m3
Br ca 2,20 L ca 2,20 Höjd ca 
6,20 + bottenutlopp
Stativ H ca 2,0 + b utlopp



Lamellsedimenterare
Lamellsedementerare Johnson Eng. AB
LS 100. Motsvarar ca 100 m2 bassängyta.
Med eldriven slamskrapa. Lamellavstånd ca 60 mm.
H ca 5,3 Br ca 2,65 x 6,35 , 
stativ H ca 4,10 . 
Vikt i drift ca 36 ton.

Lamellsedimenterare, 
Pilot
Med manuellt skrapverk.
Motsv ca 12 m2, Rostfritt 



Förtjockare

Förtjockare, cylindrisk med 
motordrivet utmatnings-
skrapverk för sedimentet.

Volym ca 75 m3.

Har använts dels som 
sedimentationskärl dels som 
mellanlager av behandlat 
vatten i avvaktan på lab
analys.



Skruvavvattnare m stor pool

Skruvavvattnare
Motoreffekt 1,5 kW 
B 1,40 H 2,9 L 5,50
Vikt 1,2 ton



Vibrationsavvattnare
Avvattnanare, Fröhlich

2 motorer à 2,9 kW

B 1,9 L 3,7 H 1,8 m

Vikt ca 3 ton



Silbandspressar

3 st olika silbandspressar. 2 st ( Steler Klein 
resp von Roll) står på separata lastväxlarflak



Dekantercentrifuger

Dekantercentrifuger Alfa Laval, Max vridmom. 6,5 kpm, Hastighet trumma 4000 r/m, relativt varvtal 
trumma/transportör: 34, vätskeradien R:111 mm. Rostfritt stål i trumma o transportör. L ca 1,70m 
B ca 1,5m inkl drivning, H ca 1,5 m inkl stålstativ. 



Oljeavskiljare

Flera olika typer och storlekar 
av enkla oljeavskljare.



Spiralpaket Cyklon

Spiralpaket B ca 2,5 L ca 1,2 H ca 4,5 
vikt ca 0,5 ton. Använts vid separation 
av blyfragment ur skjutvallssand.

Excenterskruvpumpar Cyklon



Transportband, Tvätt- avvatnings- och 
transportskruvar

Olika typer, längder av transportband. Längsta ca 
23 m. Flera olika typer av tvättskruvar, 
avvattnings- och transportskruvar



Div pumpar

Grovpumpar med 
förlag, Sala
Kan gå torra. Utan 
axeltätningar.

Excenter-
skruv-
pumpar 
m fl. typer



Fältlaboratorium

Fältlab. På hjul
Isolerat, värmeskåp, 
rostfri diskbänk, flera 
arbetsplatser, fläktar, bra 
belysning. Förvaring.



Valskrossar

Dieseldriven valskross, Volvo 10 l,
Vals med hårdmetalltänder och mothåll. 
Monterad på treaxlig trailer
Har använts för att krossa ”tjock-TV” skärmar 
för återvinning av glas och metall 

En av de två utrustningarna har stått som reserv.



Vattenreningscontainer

Isolerad container med anslutningar för el och vatten, 
belysning.
Innehåller blandningskärl med omrörare och 
doserpumpar för behandling av vatten i flera steg

Cylindriska behållare för aktivt kol. Tre likadana



Tvättrumma

Mindre Tvättrumma,  för 
sand/grus, utvätning, 
våtsiktning, eller delströmmar



Funktions-
containrar

• 1. Continuerligt sandfilter Carex 150, i 20 fot. 
• 2. Drivmedelstank 2,5 m3 i stålinvallning i gul Miljöcontainer, 10 fot
• 3. Verkstadscontainer i 10 fot. 
• 4. Verktygscontainer i 10 fot. (Interiörer i separat länk)  



Övrigt

Stabil ute-
arbetsbänk

Blandnings/beredningskärl

Liftdumper-
container 
med
Slangar mm

Betong L-stöd 20kN.
L ca 2,0 H ca 1,20 vikt ca 1,0
Ca 60 stycken.
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