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Съоръжение за напорна флотация HDF 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ефикасно и работно сигурно решение за : 
– Пречистване на отпадъчни води 
– Възвращаемост на ценни съставки 
– Рециклиране на вода 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

➤➤➤ ХУБЕР Напорна флотация HDF за усъвършенствано третиране на (отпадъчни) води с микромехурчета 
 

 
 
 
 
 

Abwasserzulauf 

Bandräumer zum Abräumen 
der Flotatdecke 

Klarwasserablauf 

 
 
 
 
 

Flotatabzugsschacht 

Ub 
 
 

Ui 
 

Rohr-im-Rohr-System 
Freisetzen der Bläschen 

in die HDF-Anlage mittels cU3 
verstopfungsfreiem 

Verteilersystem Ua 

Klarwasserpuffer 
Ableitung von Klarwasser zur 

hU 
Druckwasseraufbereitung 

 
 
 
 
 

Entspannungsventil 
bringt das gesättigte Wasser 

wieder auf Normaldruck 
➤ Bläschenbildung 

 
Un 
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Um 

Kreiselpumpe 
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Ul 

 
 

 
 

Parallelplattenabscheider 
zur Vergrößerung der effektiven 

Abscheidefläche 

jU 

 
Kompressor 

 
Uf 

Uo k 
 

Druckwasserleitung 
 
 
 

Sedimenttrichter 
Abzug des Sediments, entweder durch 
Exzenterschneckenpumpe, oder durch 
pneumatisch gesteuerten Schieber 

 
Eindickung 
z.B. mit ROTAMAT® 
Schneckenpresse RoS 3 

 
Tauchwand 

Постъпване наотпадъчните води 
 

Шахта за флотатно извличане 
 

 

Система тръба-в-тръба 
 

Освобождаване на 
мехурчета във флота- тора HDF посредством 

незапушваща се разпределителна 
система 

 

Сепаратор с паралелни платки 
  

за увеличаване на ефективната сепарираща 
повърхност 

 

Реактивен вентил 
привежда наситената вода отново до 

нормално налягане 
➤  Образуване на  мехурчета 

 

Тръбопровод за вода  под налягане 
 

Центробежна помпа 
 

 

Компресор 
 

 

 
 
Потопяема стена 
 

 

 

Оттичане на бистра вода 
 

 

Трихтер за утайки 
Извличане на седимента, или чрез 

ексцентрикова шнекова помпа, или чрез 
пневматично управляван шибър 

 
 

Сгъстяване 
напр. с шнекова преса ROTAMAT® RoS 3 

 

Буферен резервоар бистра вода 
 
Отвеждане на бистра вода 
към преработката на вода под налягане 

 

Лентов чистач за очистване на 
флотатния покривен слой 

 

 3 
  8 

 

  
7 

 

 
10 

 



 
 

 
 

 

 
➤➤➤ Описание на функционирането на съоръжението 
    за напорна флотация на ХУБЕР  

 

 
Подлежащата на третиране (отпадъчна) вода постъп- ва 
във флотацията през захранващия тръбопровод a. 
Наситена с въздух вода под налягане се освобождава на 
един реактивен вентил. Получаващите се при това микро-
мехурчета (диаметър 20 - 40 µm) се смесват в специална 
система тръба-в-тръба n интензивно със суспендираните 
водни съставки. 
Получава се отлагане на мехурчета газ по твърдите 
частици и вследствие на това образуване на флокули от 
твърди частици и газ, които са по-леки от водата и затова 
изплуват. От смесителната камера подготве- ната вода 
изтича във флотационния басейн и при това се разпределя 
равномерно по цялата ширина на басейна. Ламинарното 
протичане осигурява оптимлано разделяне на фази. 
Флокулите от твърди частици и газ изплуват във 
флотационния басейн и образуват флотатен слой на 
повърхността на водата, който се избутва от лентов чистач 
b към шахтата за извличане на флотат c. При това 
преместване флотатът се обезводнява допълнително от 
специално оформените гребла на чистача. След това той 
или се събира в контейнер, или се подава от ексцентрикова 
шнекова помпа към следващи стъпала на третиране 
(напр.обезводняване на утайки с шнекова преса ROTAMAT 
RoS 3) o. 
Чрез сепаратора с незапушващи се паралелни платки e 
ефективната повърхност за сепарация на съоръжението се 
увеличава значително, така че е възможно по-високо 
хидравлично натоварване при същите размери на 
съоръжението. В пакета от платки пътищата на сепарация 
са силно скъсени. 
Фино разпределените твърди частици образуват както по-
големи групи от флотатни флокули по долната страна на 
платките, така също и утаечни 
 

групи флокули по горната страна на разположените 
косо платки. От там затворените групи се издигат във 
флотата респ. се свличат в събирателния трихтер за 
утайки f. Утайката се изтегля с ексцентрикова 
шнекова помпа или гравитачно с помощта на 
пневматично задвижван шибър. 
Фазата на избистрената вода изтича зад потопяемата 
стена g в буферния резервоар за избистрена вода h, от 
където постъпва през преградна стена с височина, 
която може да се променя, в изхода за избистрена 
вода i. С тази преградна стена предварително се 
задава нивото на вода във флотационния басейн, а с 
това и дълбочина на потапяне за греблата на чистача. 
За подготовка на вода под налягане от буферния 
резервоар за избистрена водаh в зоната на оттичане 
се отделя един частичен поток (до 30 %) пречистена 
вода и с многостепенна центробежна помпаj се 
сгъстява до налягане от около 6 бара. При това се 
подава въздух (> 12%) от един компресор k или 
директно засмукван в камерата с работно колело на 
помпата и интензивно се смесва с водата. По този 
начин се образува голяма повърхност за взаимо- 
действие между водната и газообразната фаза, така 
че въздухът се разтваря във водата. 
 
Тази подготвена вода под налягане се отвежда по 
напорния водопроводl до реактивния вентил на 
резервоара. Тук вследствие падане на налягането m 
до нивото на околното налягане се освобождават 
микромехурчетата от 20 - 40 µm. Чрез специална 
система тръба-в-тръба n постъпващият поток се 
смесва с въздушните мехурчета, чрез което се 
реализира оптимално отлагане на микромехурчета по 
твърдите частици. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мобилно контейнерно съоръжение за изледване 
на място. 
Гъвкаво и при клиента по този начин ние можем да се 
сдобием с надеждни резултати за окончателно 
проектиране. Чрез компактната конструкция едно 
комплексно съоръжение заедно с химическото стъпало 
на третиране е инсталирано в 20’-контейнер.



 
 

➤➤➤ Мазнини, масла, плаващи и суспендирани частици, утаечни 
       частици и разтворени замърсители 

 

Проблем в отпадъчна и производствена вода 
Водата е ценно благо, което трябва да използваме 
възможно най-пестеливо. 
В много производствени процеси е необходима вода 
- като среда за разтваряне, за транспортиране и за 
почистване в различна степен на суровини и произ- 
водствена апаратура. По стопански и екологично - 
политически причини производствената вода следва 
да бъде използвана най-оптимално,а там където 
може дори да се пуска в оборотен цикъл и ползва 
повторно. 
За целта от водата(отпадъчната вода)трябва да се 
отстранят попадналите в нея при различните 
производствени процеси масла, мазнини, плаващи и 
суспендирани частици, утаечни частици и 
разтворени замърсители, за да се гарантира респ. да 
се създаде постоянно качество на ползваната вода. 
В икономи- чески аспект стремежът също следва да 
бъде към отделяне на суспендираните във водата 
ценни със- тавки и тяхното повторно използване. 
Допълнително по този начин се предпазват 
тръбопроводи и агрегати от запушвания и 
прекомерно износване и се повишава 
експлоатационната сигурност на производствените 
инсталация. 
След като водатасе използва и отдели като 
отпадъчна вода, е необходимо възможно най-голямо 
предвари- телно пречистване за редуциране на 
получаваната отпадъчна вода, а с това и на 
експлоатационните разходи. Това дори се и изисква, 
за да не се допуснат токсични субстанции 
(напр.тежки метали, въглеводо- роди, адсорбиращи 
се органични халогени и т.н.) в обществените 
пречиствателни станции за отпадъчни води и по 
този начин да се гарантира тяхната 
функционалност. 
Традиционните гравитационни сепаратори са с 
показатели на границата, когато се касае за 
гаранти- раното спазване на стойности за вредните 
вещества на изход или за значителна редукция на 
замърсява- нето преди следващите стъпала на 
пречистване. 
За тази задача на сепариране бяха разработени 
различни технологии и варианти за флотация, като 
сред тях най-ефективна се оказа напорната 
флотация във версията с рециклиран поток . 
Тази технология беше значително подобрена с 
напорния флотатор на ХУБЕР, тъй като чрез 
специалната входна конструкция може оптимално 
да бъде настроено протичането през флотационния 
басейн. 

Така във фактическата зона на сепарация съществу- 
ват почти ламинарни условия на протичане, които 
влияят благоприятно на фазовото разделение. Чрез 
използването на многостепенна центробежна помпа за 
насищане на рециклиращата вода с въздух вече не е 
необходим свързания с много разходи и поддръжка 
резервоар под налягане. Монтажът на сепаратора с 
паралелни платки увеличава ефективната сепарира- 
ща повърхност, което позволява една компактна, 
изгодна като цена конструкция. 
ХУБЕР-съоръжението за напорна флотация може да 
намери приложение в най-различни сфери : 
➤   Кланници 

➤   Месопреработвателни предприятия 

➤   Рибопреработвателни предприятия 

➤  Млекопреработване 

➤ Производство на готови и полуготови продукти 

➤  Фабрики за маргарин 

➤  Рафинерии за масла и олио 

➤  Производство на консерви 

➤  Големи кухни 

➤  Обществени кухни и столови 

➤  Ресторанти за бърза храна (Fast Food) 

➤   Облекчителни съоръжения 

➤  Производство на сапуни 

➤  Саниране на почви 

➤  Химическа промишленост 

➤  Нефтохимическа промишленост 

➤   Металургия и стоманодобивна промишленост 

➤   Текстилна промишленост 

➤   Козметична индустрия 

➤  Металопреработване 

➤   Фабрики за галванични покрития 

➤  Битово пречистване на отпадъчни води 
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➤➤➤ Възможности за комплексно третиране... 

 

 

...при механично-физическата преработка на вода 
чрез комбиниране напорния флотатор на ХУБЕР с 
други компоненти от фирма ХУБЕР 
➤ Химическо предварително третиране и по този 
начин елиминация на разтворени замърсители чрез 
коагулация, неутрализация и флокулация във 
включен отпред тръбен флокулатор 
➤   Отделяне на груби частици чрез включени отпред 
ROTAMAT® Пресяващ шнек Ro 9, или 
ROTAMAT® Сито Ro 2, или 
ROTAMAT® Компактно съоръжение Ro 5 

➤ Третиране на флотатна и седиментна утайка с 
ROTAMAT® -машини за сгъстяване на утайки (RoS 2) и за 
обезводняване на утайки (RoS 3). 
➤   Комплексно пречистване на отпадъчни води чрез 
включване след това на биологично стъпало на 
пречистване HUBER VRM® накрая след компонен- тите 
(➜ директно заустване), както и крайна фил- трация с 
пясъчен филтър HUBER CONTIFLOW® CFSF. 

 
 

➤➤➤ Повишаване степента на сепарация чрез предвар. химично третиране 
 

 
 

Неутрализация : 
Неутрализация на водната смес чрез добавяне на 

неутрализационни препарати, автоматично pH-регулиране 

Коагулация: 
Химическа реакция 

от разтворени 
замърсители с 

дозирани метални 
соли до подлежащи 

на сепарация твърди 
частици 

Алтернативата: 
Химическо 

предв.третиране 

Флокулиране: 
Уголемяване и 
стабилизиране на 
суспендираните 
микрофлокули чрез 
прибавяне на 
флокуланти 

Флотация чрез микромехурчета 

Вход 
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