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35-40% de sólidos secos
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Secando lodo digerido
Tratamento térmico antes da incineração

Processo de secagem parcial de lodos
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A ANDRITZ Gouda
ANDRITZ Gouda tem implementado soluções de processos completos para meio
ambiente, indústrias químicas e de alimentos há mais de 100 anos. Como um fabricante de máquinas, bem como especialista em soluções de processo, a ANDRITZ
Gouda é capaz de lidar com todas as etapas envolvidas na concepção e construção
de plantas, incluindo engenharia, serviço,
instalação e comissionamento.
ANDRITZ Gouda, como parte da ANDRITZ
GROUP, tem várias plantas piloto disponíveis para testar novos materiais, gerar dados de projeto, e fornecer amostras representativas de produtos. O modelo cálculo
comprovada para dimensionar até o tamanho industrial garante uma aplicação bem
sucedida em larga escala processamento.
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