Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell
o ch kommunal vat tenrening.

simply functional

V

i på Stigebrandt Hydroteknik drivs
av devisen att det förmodligen alltid går att göra någonting enklare.
Enklare och därmed också bättre. Bättre
såsom effektivare. Bättre såsom driftsäkrare.
Våra produkter och processer för rening
av processvatten och kommunalt avloppsvatten fungerar i den verklighet de är gjorda
för. Och skulle de behöva åtgärdas, ja - då
är de enkla att åtgärda. Sammantaget är det
dessa två egenskaper som ger driftsäkerhet
i verkligheten.
Simply Functional. Naturen krånglar
aldrig till något, och det gör inte vi heller.
I slutändan betyder det enklare, driftsäkrare
och mer kostnadsaffektiv process- och
avloppsvattenhantering för våra kunder.
Den här broschyren är en introduktion
till våra produkter och hur vi gör. För
vidare information om specifikationer
och processer vänligen kontakta oss.
Men nu:
Varsågod och läs!

Det viktigaste först

välja
er?”. Det är den viktigaste frågan ett företag
kan ställa en presumtiv
leverantör eller partner.
Så varför skall ett företag välja oss?

’’Varför skall vi

att anledningarna att välja oss
är lika många som det

Vi vill påstå

Enkelt

Driftsäkert

missuppfattning är att tro att det
enkla är samma sak som
det simpla. Inget kan
vara längre från sanningen. För den största
tekniska utmaningen av
alla är att göra det komplicerade enkelt. Således
tror vi inte på att trixa
till det, utan på raka

En vanlig

kanske är
det världens vackraste
ord. Åtminstone om du
frågar en ingenjör eller
en produktionschef.

”Driftsäker”,

vår höga
driftsäkerhet genom att
konstruera produkter

Vi uppnår

Kostnadseffektivt

Kostnadseffektivitet

är många saker. Det är
förstås valuta för investeringen, vilket hänger
intimt samman med att
företaget begriper sig på
sin investering, vilket
som konstaterats tidigare
är lättare om produkten

finns vattenrenings- eller avvattningsproblem.
Vi kan hantera i princip
vilket procesvattenreningsbehov som helst,
var som helst. En snabb
titt på vår kundlista
visar att detta inte är
något tomt prat. Våra
kunder väljer oss för att
vi löser deras problem.

Våra tre ledord är enkelhet, driftsäkerhet och
kostnadseffektivitet. Så
varför inte titta närmare
på vad de tre orden betyder för oss, och se om
vi pratar samma språk.

motsatsen. Kan det lösas
utan rörliga delar? Kan
konstruktionen göras
mindre? Energisnålare?

våra produkter klarar de
allra svåraste situationer
just för att de är så avancerat förenklade.

Enkelt för oss är att varken krångla med namn
eller konstruktioner,
utan att för den sakens
skull väja för det svåra.
För det är ju tvärtom:

och reningsverk som
är pålitliga i drift och
enkla att åtgärda om det
mot förmodan skulle
inträffa en katastrof. Det
betyder driftsäkerhet på
riktigt och bättre betyg
än så kan vi inte få.

är enkel att förstå och
använda.
installation
är förmodligen kostnadseffektivare än samma typ
av produkt som kräver en
hel hangar. Likaså är en
produkt som kräver min-

På köpet får de kostnadseffektivitet och
användarenkelhet.

är enkelt är inte
krångligt. Varken att
förstå eller använda. Och
det är därför som enkelhet och effektivitet går
hand i hand.

Det som

den klassiska
gåtan ’’vad är det som
går och går och aldrig
kommer till dörren?”
har ju tidigare alltid
varit ’’klockan”. Idag kan
det lika gärna vara ’’en
avvattnare’’.

Svaret på

dre energi för att utföra
jobbet kostnadseffektivare
än motsatsen.

En kompakt

är exempel på
vad ditt företag kan förvänta er när ni investerar
i en processvattenreningslösning från Stigebrandt.

Allt detta

Separator
över 30 år sedan vår första separator togs i bruk.
Sedan dess har det, om uttrycket tillåts, flutit mycket dispersionsvatten under broarna. Skämt åsido används Stigebrandt
Separatorer ofta tillsammans med just dispersionsvatten och
kemiska beredningssteg för att uppnå höggradig rening av
avlopps- och processvatten.

Det är nu

Vad skall avskiljas och från vad? Oavsett vilket gör separatorns konstruktion att den enkelt kan anpassas till olika
arbetsuppgifter. Om de partiklar som skall avskiljas har samma
specifika vikt (eller lägre) som vätskan tillsätts dispersionsvatten, alltså vatten övermättat med luft, som frigör mikroskopiska
luftbubblor i processvattnet. Dessa verkar som ”flytvästar” för
partiklarna som lyfts mot ytan och kan avskiljas. Om vätskan
däremot innehåller mycket små partiklar och/eller lösta ämnen
behövs ett förbehandlingssteg. I så fall använder vi kemisk
fällning, koagulering eller flockning för att få fram avskiljbara
partiklar. Vid biologisk rening används separatorn som
partikelseparator.
Oavsett modell och tillämpning har alla våra separatorer det
gemensamt att de är ruskigt effektiva och klarar av stora flödesvariationer. Eftersom varje separator byggs för det specifika jobb
den skall utföra är varje separator unik, men oavsett modell och

storlek klarar den alltid stora ytbelastningar. I praktiken belastas
separatorerna oftast med över 15 m3/m2 och timma i applikationer med kemisk fällning och flotation. Vid sådan belastning
är vätskans uppehållstid i separatorn ca 10 minuter. Maximal
mängd partiklar avskiljbara i exempelvis modell SA är 25 kg
TS/m2 och timma. Ytterligare på pluskontot är att separatorns
konstruktion gör varje installation kompakt. Detta ger, jämfört
med många andra system, lägre investeringskostnader för både
maskininstallationer och byggnader.

FördelAR

›› Hög reningsgrad
›› Klarar stora variationer i flöde
›› Liten storlek
›› Enkel att installera
›› Låg energiförbrukning
›› Låg underhållskostnad
›› Mycket hög driftsäkerhet

Blandningsstation
mycket enkelt. Rätt polymer i rätt dos
vid rätt tillfälle. Och med den kravspecen för handen
ber vi att få presentera vår blandningstation.
Blandningsstationen är utvecklad för processer
som kräver precis dosering av polymerer. Den är helautomatisk (kan dock även fås som manuell blandningsstation) och löser flytande polymerkoncentrat
till önskad koncentration. Med vår avvattnare och
separator hanterar den alla situationer där tillsättning
av flytande polymerer krävs för vattenrening, t ex vid
flotationsprocesser eller slamavvattning.

Det hela är

sitter inte mindre än
två sektorpumpar. Vi berättar mer om sektorpumpen
lite längre fram, men nämner den här eftersom det är
just sektorpumpen som borgar för det för det exakta
och klumpfria flödet (vars motsats och möjliga konsekvenser vi inte ens tänker gå in på) vår blandningsstation är känd för.

I varje blandningsstation

Fördel

›› Kontinuerligt och rättdoserat flöde

Sandavskiljare
är en ny patentsökt produkt som används till att avskilja sand och grus
från en vattenström. Sandavskiljaren kan också
användas för att gradera partiklar i olika storlekar.
Sandavskiljaren har snabbt visat framfötterna
inom ett flertal användningsområden: gradering
av retursand vid vattenskärning, separation och
av sand och grus från vatten- och avloppssystem,
sortering av sand i olika fraktioner.

Vår sandavskiljare

FördelAR

›› Hög prestanda i förhållande till sin storlek
›› Återvinning och återanvändning av
material sänker produktionskostnader
›› Möjligheten att filtrera bort sand minskar
risk för igensättning av rör

Sektorpump
började med ett skriande behov slutade med ett patenterad förträngningspump med rak flödeskurva. Vår sektorpump finns
i fyra storlekar som täcker allt från några deciliter till många kubikmeter
per timma. Den arbetar inom ett brett varvtalsområde och därtill är den
100% reversibel. Just det, den pumpar lika bra i båda riktningarna, och
med bibehållen flödeskurva.

Det som en gång

enkel att demontera och rengöra vilket gör den extra
lämplig för installationer med höga krav på hygien. Driftsmässigt är den
antingen direkt monterad på elmotor, monterad på motor med axelkoppling eller direkt monterad på motorväxel.

Sektorpumpen är

Sektorpumparna tillverkas som standard i polymermaterial, som PP,
PVDF, PE men kan också tillverkas i andra material om den tänkta arbetssituationen skulle kräva det. Vi levererar alla tillbehör till våra pumpar
(slangar, socklar, kopplingar mm.) samt el-automatikskåp och frekvensomriktare i olika kapslingar, anpassade till varje behov.

Fördel

›› Kontinuerligt och rättdoserat flöde
›› Enkel att demontera för rengöring
›› 100% reversibel

Rensskruv
Även om vår rensskruv, eller silskruv som
den också ibland kallas, är en av våra senaste
produkter kan vi inte direkt säga att idén
bakom den är ny. Idén bakom rensskruven
är nämligen samma som påstås ha använts
i Babylons hängande trädgårdar för bevattningsändamål. Men en bra idé är en bra idé
och i vår tappning är det en lika enkel som
elegant lösning på mekanisk avskiljning.

FördelAR

›› Förhindrar att fasta partiklar sätter igen systemet
›› Enkel att intallera och sköta
›› Inget partikelläckage

Dispersionsvattenanläggning
används tillsammans med vår separator då de partiklar som skall
avskiljas har samma specifika vikt (eller lägre) som vätskan. Genom att tillsätta dispersionsvatten, alltså vatten
övermättat med luft, frigörs mikroskopiska luftbubblor i
processvattnet. Dessa verkar som ”flytvästar” för partiklarna som lyfts mot ytan och kan avskiljas.

Dispersionsvattenanläggningen

används både med
och utan kemsteg. Den arbetar utan filter och kan därför
använda både renvatten och recirkulerat vatten, där recirkulerat vatten alltid är att föredra av driftskostnadsskäl.

Dispersionsvattenanläggningen

Fördel

›› Användande av recirkulerat vatten

sänker driftskostnaderna.

Avvattnare
många gånger tidigare började det med ett behov och slutade
med ett patent. Den här gången tog vi fysikens lagar till hjälp och efter att den
första separatorn installerats 1995 är faktiskt resten, i all ödmjukhet, historia.

Precis som så

spridd över större delen av världen och används i alla
upptänkliga avvattningsituationer. Den kan tjänstgöra både som avvattnare och
som förtjockare, beroende på arbetsuppgift finns den med och utan pressenhet.
Oavsett vilket, var och hur är den en av de mest kostnadseffektiva investeringar
ett företag kan göra.

IDAG Är Avvattnaren

och är enkel att installera. Få rörliga delar. Inga
filterdukar. Helautomatisk. Dygnet runt. Obemannad. Nej, det är verkligen inte
konstigt att avvattnaren är en framgångssaga. En lika smart som enkel grundkonstruktion gör att den tryggt kan jobba på utan att kräva ständig tillsyn. Och
det är sådant som betalar sig i längden.

Låg vikt, tar liten plats

alltså oftast passas in i befintliga byggnader, och generellt
har den låg investeringskostnad och dito drift- och underhållskostnader. Låg
energiförbrukning, ca 4 kWh/ton TS, och låg spolvattenförbrukning gör den
mycket driftekonomisk.

Vår avvattnare kan

FördelAR

›› Exremt effektiv i förhållande till sin storlek
›› Enkel att installera
›› Obemannad dygnet-runt kapacitet

›› Låg investeringskostnad
›› Låg driftskostnad
›› Mycket driftsäker

Huvudkontor*

Processer och produkter för industriell och kommunal vattenrening, samt separation
och återvinning av produkter inom industriella processer.
* Stigebrandt Hydroteknik AB
Mjölkekilsgatan 6
440 30 Marstrand

E-post: info@stigebrandt.se
Tel: +46 (0) 303 60136
Fax: +46 (0) 303 205635
www.stigebrandt.com
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