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HUBER  Машинна техника и системни решения за приложение  
в третирането на смесени и дъждовни води  

 

По-нататъшното третиране на смесени и дъждовни води 
при отвеждането на битовите отпадъчни води е една 
централна тема във връзка с трайното опазване на 
околната среда и водите. Вследствие новото строителство 

и разширяването на пречиствателни станции, както и чрез 
саниране на съществуващи инсталаци за заустване на 
отпадъчни води беше повишено значително качеството 
на много водни басейни. Но екологични дефицити, 
въпреки всички положени усилия, все още съществуват. 
Причините за тях следва да се търсят между другото и в 
облекчителните съоръжения на смесената и разделната 
канализация при валежи, с които във водните басейни се 
внасят плаващи и груби частици от каналната мрежа. 
Затова за целенасочена екологична защита в бъдеще е 
важно, чрез прилагане на подходящи мерки да бъдат 
компенсирани съответно слабите страни в каналните 
системи. 

 

Задържане на твърди частици 
За да се попречи на внасянето на плаващи и груби частици 
от канална мрежа във водните басейни трябва да се 
предвиди използване на сита или решетки на ХУБЕР. Те 
се различават по начина на задържане на частиците 
(прътови решетки или сита с перфорирана ламарина) и 
могат да бъдат инсталирани пред, на или след преливния 
праг. За възможно най-голямо задържане съоръженията 
се съобразяват оптимално със съществуващите на място 
хидравлични дадености и строителни условия. С огромен 
брой успешно работещи в цял свят сита и решетки ХУБЕР 
разполага с огромен опит в областта на третирането на 
смесени и дъждовни води. 

 

Пречистване на дъждоприемници 
Поради ограничения капацитет на съхранение в каналите 
за отпадъчни води на някои места се използва 
допълнителен съхраняващ обем под формата на 
дъждопреливници, дъжодоприеминици или утаители 
за дъждовна вода. Задачата им е да поемат 
хидравличния удар в началото на валежа и да го отведат 
в ограничени количества към пречиствателната станция. 
По естествени причини при този процес по прага на 
басейна се отлага замърсяване и утайка. Съгласно 
работния норматив А 128 на Германската асоциация за 

водите се препоръчва редовно почистване на басейните, 
което трябва да бъде извършвано след всеки валеж 
ръчно или чрез автоматични устройства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимият персонал и време, както и свързаните с 
това разходи за ръчно почистване са значителни. 
Допълнително могат да възникнат неприятни миризми 
от образуването на блатни газове и повишен риск за 
здравето вследствие по-голямата концентрация на 
вредни микроорганизми. За пречистване на басейните 
с хидронасипището на ХУБЕР е на разположение най-
ефективната, най-надеждната и най-изгодната като 
разходи технология. 

 
 

Поддържане на константно подприщване 
За спестяване инвестиционни и експлоатационни 
разходи е препоръчително, да бъде ползван незает 
наличен потенциал за съхранение чрез контролирано 
поддържане на целево подприщване в комбинация с 
пресяваща решетка. Освен висока икономическа полза 
чрез използване на пресяваща решетка значително 
може да се намали екологичното замърсяване на водите 
в случай на изпускане. Също така все по-голямо значение 
придобиват контролът и оценката на работното 
поведение на водохранилищата. За целта трябва да се 
предвиждат измервателни устройства на преливните 
прагове, които да регистрират възможно най-точно 
изпуснати и прецедени количества смесени води. 
Докато това в миналото не бе възможно в комбинация с 
решетка респ.сито, днес тази ситуация е вече минало. 
 



WASTE WATER Solutions 

 

 

Проблемни зони в смесената и  
дъждовната  канализация 

 

  

... липсващи измервателни устройства за регистрация 

на изпусканото количество.  

... недостатъчно почистване на дъждосъхраняващи 

басейни след фазата на изпускане. 

 

 

  

... дъждоизпускателна конструкция без 

предварително включена фина решетка. 

... и с това ненужно замърсяване на природата . 



Задържане на твърди частици в облекчителни конструкции 

 

 

 

Сито ROTAMAT®  RoK 1: Прецеждане на изпускани водни количества след  прага на изпускане 

 
 

Продуктът: 

Сито-съоръжението ROTAMAT® RoK 1 е автоматично 
почиствано сито за третиране на смесени и дъждовни 
води и се разполага хоризонтално непосредствено зад 
изпускателния праг на височината на преливния ръб.  То 
има извита на 180° пресяваща повърхност от 
перфорирана ламарина с 6  мм диаметър стандартно. 
Вътре е монтирана една шнекова спирала с устойчиви 
на износване четки за почистване на ситовата 
повърхност. Задвижването се осъществява чрез осигурен 
срещу наводняване, изпълнен в IP 68 и експлозивно 
защитен електрически задвижващ мотор.  
 

В процеса на изпускане съоръжението се обтича от горе 
на долу и твърдите частици се задържат по 
пресяващата повърхност. Те се транспортират с 
шнековата спирала към страничното разтоварване на 
отсята маса и пресяващата повърхност се почиства 
постоянно от устойчивите на износване четки. Отсятата 
маса стандартно се връща обратно в зоната на 
постъпване и с потока отпадъчни води се транспортира 
в пречиствателната станция. Освен това съществува 
опцията, отсятата маса за бъде взета от отпадъчната 
вода чрез транспортен шнек и подадена за по-
нататъшна преработка. По време на изпускателния 
процес машината се активира самостоятелно и работи 
напълно автоматично. 
 
 

 

Някои предимства: 

➤ Оптимално задържане на твърдите частици чрез 
двудименсионално пресяване с перфорирана 
ламарина 

➤ Ниско хидравлично съпротивление чрез монтаж 
на преливната височина 

➤      Максимални възможности за напасване към 
ограничени по място  хидравлични условия 

➤  Особено подходящо като предварително стъпало 
за опазване на задържащите почвени филтри 

➤ Допълнително инсталиране във вече съществуващи 
строителни конструкции е възможно без проблеми 

➤   Осигурена пълна обтекаемост за аварийни ситуации 

➤  Машина от неръждаема стомана и байцвана в пълна 
вана, по този начин отлично приспособена за трайно 
приложение в областта на отпадъчните води 

 



WASTE WATER Solutions 

 

 

Задържане на твърди частици в облекчителни инсталации 
 

 

Сито ROTAMAT® RoK 2: Прецеждане на изпускано водно количество пред  прага на изпускане  

 
 

Продуктът: 

Сито ROTAMAT® RoK 2 също като еднотипната и машина RoK 1 
е едно автоматично почиствано сито-съоръжение за 
третиране на смесени и дъждовни води и се разполага 
пред преливния праг в облекчителната конструкция. То 
също има извита на 180° пресяваща повърхност от 
перфорирана ламарина  със стандартен диаметър 6 мм,  в 
която е монтирана една шнекова спирала с устойчиви на 
износване четки за почистване на пресяващата 
повърхност. Задвижването се осъществява чрез осигурен 
срещу наводняване, изпълнен в IP 68 и експлозивно 
защитен електрически задвижващ мотор. 

В процеса на изпускане ситото се обтича от долу на горе, 
твърдите частици се задържат по пресяващата 
повърхност. Работещата при изпускането непрекъснато 
шнекова спирала транспортира отсятата маса към 
страничното изнасяне на отсята маса и пресяващата 
повърхност по този начин се почиства перманентно 
постигайки възможно най-голям пропускателен капацитет. 
Отсятата маса стандартно остава в басейна или се изнася 
с потока отпадъчна вода към пречиствателната станция.  
В случай на изпускателен процес машината се активира 
самостоятелно и работи напълно автоматично. 

 

Някои предимства: 

➤  Оптимално задържане на твърдите частици чрез 
двудименсионално пресяване с перфорирана ламарина 

➤  Максимални възможности за напасване към  
ограничени по място  хидравлични условия 

➤  Отсятата маса остава стандартно откъм страната с 
мръсна вода 

➤  Особено подходящо като предварително стъпало  
за опазване на задържащите почвени филтри 

➤  Без подпоточно повлияване ефекта на пречистване 

➤  Възможно без проблеми допълнително инсталиране  
във вече съществуващи строителни конструкции 

➤  Осигурена пълна обтекаемост за аварийни ситуации 

➤  Машина от неръждаема стомана и байцвана в пълна  
 вана, по този начин отлично приспособена за трайно 
 приложение в областта на отпадъчните води 

 



Задържане на твърди частици в облекчителни конструкции 

 

 

 

Хоризонтална прътова решетка HUBER HSW: Прецеждане на изпусканото водно количество на прага на изпускане 

 
 

Продуктът: 

Хоризонталната прътова решетка HUBER HSW се използва 
за прецеждане на смесени и дъждовни води на 
преливните прагове в облекчителни конструкции. 
Състои от затворен рамков профил с пакети пресяващи 
пръти, предварително опънати за оптимално пресяващо 
разстояние от 4 мм. Пресяващите пръти при всички 
машинни големини се състоят от валцована по цялото 
протежение плоска стомана, оформена благоприятно за 
протичането. В процеса на изпускане решетката се 
обтича хоризонтално и за предотвратяване на цялостно 
облагане след дефинирано подприщване се почиства 
механично. Задвижването се осъществява чрез осигурен 
срещу наводняване, изпълнен в IP 68 и експлозивно 
защитен електрически задвижващ мотор. По време на 
щадящото отсятата маса машинно почистване на 
решетъчните пръти линераното цевово задвижване има 
грижата за дефинирано, симетрично силово въвеждане 
в решетъчната конструкция. За повишаване на 
експлоатационната стабилност решетката притежава 
последващо включена подприщваща камера. Нейната 
задача е, да поддържа скоростта на протичане в зоната 
на решетката константна при почти всички работни 
състояния, същевременно с височината, която се 
съобразява с хидравличните дадености, се задава точно 

началото на изпускането. 

 

Някои предимства: 

➤  Надеждно задържане на плаващи и груби частици 

➤  Автоматично управлявано очистване на решетъчното 
       поле 

➤  Повишаване експлоатационната стабилност чрез 
   последващо включена подприщваща камера 

➤  Много високи капацитети при ниска загуба на  
    налягане 

➤   Доказало се разстояние от 4 мм между прътите 

➤   Директно задвижване на пресяващата решетка с 
      устойчив на наводняване мотор в IP 68 

➤  Цялостно наводняване при аварийни обстоятелства 

➤   Доказала се конструкция от неръждаема стомана,  
    байцвана в пълна вана 

 



WASTE WATER Solutions 

 

 

Задържане на твърди частици в помпени станции и шахти 
 

 

Сито ROTAMAT®  RoK 4: Защита на помпите чрез прецеждане в шахтови конструкции 

 
 

Продуктът: 

Шахтовото сито ROTAMAT® RoK 4 е едно автоматично 
почиствано сито-съоръжение за шахти и помпени станции, 
в което се извършва прецеждане, транспортиране и 
пресоване върху най-тясно пространство. То се състои от 
един пресяващ кош и един вертикален транспортиращ 
агрегат, които са свързани помежду си и се инсталират 
вертикално.  
 

През една захранваща камера се захранва с отпадъчна 
вода оформения от перфорирана ламарина пресяващ кош, 
в който се извършва напълно автоматичното пречистване. 
Във вертикално монтирания пресяващ кош работи една 
оборудвана с устойчиви на износване четки шнекова 

спирала, която почиства пресяващата повърхност и 
транспортира отсятата маса нагоре. В следващата зона на 
пресоване отсятата маса се обезводнява още повече, 
компактира се и може накрая да бъде разтоварена и 
отстранена без неприятни миризми. Пречистената от 
шахтовото сито вода може да се оттече гравитачно или с 
помпа да бъде подадена на по-високо ниво. 
 

 

Някои предимства: 

➤  Автоматично прецеждане, транспортиране и 
пресоване в съвсем тясно пространство 

➤  Оптимално задържане на твърдите частици чрез 
двудименсионално пресяване с перфорирана 
ламарина 

➤ Предпазване на помпената станция от 
запушвания / сплитания 

➤  Възможна бърза и лесна инсталация в 
съществуващи  конструкции 

➤  Интегриран праг за избягване на отлагания в 
захранващия канал 

➤  Отопляемо изпълнение за работа на открито 

➤  Гарантирани характеристики при аварийна 
експлоатация 



 

 
 

Пречистване на дъждоприемници и дъждопреливници 
 

 

Хидронасипище HUBER SK: Ефективно и стопанско пречистване на дъждосъхранителни басейни 

 
 

Продуктът: 

Хидронасипището на ХУБЕР от типа SK е едно стабилно 
промивно корито за извънредно изгодно и ефикасно 
почистване на всякакъв вид дъждосъхранителни басейни. 
По време на междинното съхраняване на отпадъчна вода 
в басейн грубите частици се утаяват и образуват отлагания 
върху прага на басейна. За отстраняване на тези седименти 
се използват в предимно правоъгълни съхранителни 
басейни хидронасипища, състоящи се от коритообразно 
тяло за поемане на промивната вода.  
 
То е разположено върху устойчиви на отпадъчните води 
плъзгащи лагери, оразмерени специално за статичните 
и динамичните натоварвания, извън извън центърната 
точка на завъртане. По време  на процеса на напълване с 
нарастващата височина на напълване в промивното 
корито се създава един момент на въртене, който при 
цялостно напълване предизвиква автома-тично 
движение на завъртане на хидронасипището. По този 
начин се генерира една мощна и изтеглена по дължина 
промивна вълна и надеждно се отстраняват 
седиментите от дъното на басейна. Специалната форма 
на коритото позволява един особено безшумен процес 
на изсипване, така че не са необходими други 

шумопредпазни мерки. 

 

Някои предимства: 

➤  Голяма, ефективна мощност на пречистване чрез 

мощно, изтеглено по дължина вълново промиване 

➤  Безшумен процес на изсипване 

➤  Минимално потребление на енергия 

➤  Плавно, лесно движение на преобръщане чрез 

оптимизирана система с плъзгащи лагери 

➤  Възможни са и могат да се комбинират различни 

варианти на окачване 

➤  Изгодна като разходи и изпробвана дълги години 

пречистваща система 

➤  Избягва се образуването на силни замърсявания 

вследствие загниване и наличието на неприятни 

миризми 

➤  Съобразени с конкретните проекти и сигурни 

оразмерявания 

➤  Експлоатационно надеждна и без нужда от 

поддръжка конструкция от неръждаема стомана, 

байцвана в плъна вана 
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Измерване на изпускани количества със 
задържане на твърдите частици  

 

 

Разширена защита на водите с прецеждане на изпусканите количества: сито ROTAMAT® RoK 2 с мерителен савак 

 
 

Продуктът: 

При проливни дъждове в смесената канализация понякога 
попадат през изпускателни съоръжения на облекчителни 

конструкции респ. дъждопреливници значителни количества 
смесени води във водоприемниците, които често 
вследствие липсващи технически съоръжения, напр. сита и 
решетки, не се пречистват от плаващи и груби частици. 
Поради липсващи измервателни устройства не се знае, 
какво количество смесена вода е изпуснато. Резултът от 
това е голяма загуба на важна информация за работното 
поведение на съхраняващи и облекчителни инсталации. С 
иновативната комбинация на ситото HUBER ROTAMAT® RoK 2 и 
включен след него измервателен савак тези ситуации вече се 
променят. Ситото HUBER ROTAMAT® RoK 2 е едно автоматично 
почиствано сито-съоръжение за третиране на смесени и 
дъждовни води и се разполага пред преливния праг в 
облекчителните конструкции. То се обтича от изпусканата 
смесена вода от долу на горе, а твърдите частици се 
задържат по пресяващата повърхност. Накрая включеният 
след него измервателен савак се наводнява и изпусканото 
водно количество се регистрира от напълно автоматичен 
измервателен и анализиращ агрегат. 

 

Някои предимства: 

➤  Сравнение на изчисленото и действително 

изпуснатото количество смесени води 

➤ Придобиване на важни знания по отношение 
поддръжка и експлоатация на дъждоприемници 

➤  Разпознаване на неблагоприятни работни 
състояния (напр. обратно подприщване, влияние 
на високи води във водните басейни) 

➤ Получаване на общовалидни резултати и 
показатели за работното поведение на 
съхраняващи и облекчителни конструкции 

➤ Оптимизиране на постъпващия поток в 
пречиствателната станция за отпадъчни води 
и на изпусканото количество 

➤  Редуциране замърсяването на водните басейни 
чрез придобиване на информация и нейното 
използване при бъдещи изчисления 

➤  Редуциране на разходите за изпускане на  
смесени води 



 

 
 

Поддържане целево подприщване  

със задържане на твърди частици 
 

 

Разширено опазване на водите с активиране на съхраняващи обеми: Хоризонтална прътова решетка HSW с подприщване 

 
 

Продуктът: 

Дъждопреливниците в смесените канализации имат 
общо взето твърд савачен праг и изпускат при 
превишаване на критичното количество дъжд от 
предварително зададена височина на изпускане във 
водоприемника. Твърдите савачни прагове обаче имат 
големия недостатък, че още преди достигане на 
максимално допустимото водно огледало се извършва 
изпускане и наличният обем на съхраняване в зоната на 
постъпване не се използва. Последиците са високи 
строителни разходи за ново строителство или за 
разширяване на вече съществуващи строителни 
конструкции. Освен това заради липсващи решетки/сита 
значително количество плаващи и груби частици се 
изпускат във водоприемника и причиняват голямо 
замърсяване на водните басейни. Комбинацията от 
съоръжения сито и решетка на ХУБЕР с един подприщващ 
елемент свързва възможностите за контролирано 

подприщване и същевременно прецеждане на смесените 
води. В съответствие с наличните на място дадености се 
извършва изборът на сито или решетка на ХУБЕР, който се 
комбинира с включен след това подприщващ елемент. 

 
Някои предимства: 

➤  Намаляване на количеството и честотата на  
изпускане 

➤  Разширена защита за водоприемници чрез 
предотвратяване на преждевременно изпускане  
и едновременно двудименсианлно прецеждане  
на смесени води 

➤  Спестяване на строителни разходи за нови  
съхраняващи конструкции чрез усвояване на 
неизползван досега съхраняващ обем 

➤  Предотвратяване обратното подприщване на  
високи води в каналната мрежа 

➤  Трайна екологична защита и подобряване  
качеството на водите 

➤  Индивидуално и гъвкаво решение за целите  
на подприщването 

➤ Като опция усвояване на изпускателния обем 

➤ Значимо редуциране на таксите за изпускане  
на смесени води 



WASTE WATER Solutions 

 

 

Примери за монтаж на машини и системни решения за 
третиране на смесени и дъждовни води в зоната на канала 

 

  

RoK 1 на един дъждопреливен басейн. Двустранно разполагане на RoK 1 на входа на ПСОВ за 

повишена производителност. 

 
 

  

Надземно отстраняване на обезводнената отсята маса 

при едно RoK 4. 

Хоризонтална прътова решетка HSW на една облекчителна 

конструкция. 

 

 

  

RoK 2 на преливника на един дъждоприемник.  Хидронасипище за пречистване на дъждопреливник и 

дъждоприемник след изпускателен процес. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RoK 1 като пресяване на преливащ поток на вход на ПСОВ. 

 

 

RoK 4 директно захванато с фланци на постъпващия 

канал, за да предпази следващи помпи от груби частици. 

 
 

 

RoK 1 с 60° ъгъл на инсталация за хоризонтално пестене 

на място.  

WASTE WATER Solutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RoK 2 с инсталирано след това измерване на изпусканите 

количества по време на изпускателен процес. 

 
 

 

RoK 4 работещо в захранващия канал на една ПСОВ. 
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ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД  - 1680 София 

ж.к. Красно село, ул.“Дебър“ блок 12А – вход А – етаж 4 – оф.11 

Тел./факс: + 359 2 859 12 57    
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HUBER  Решения за канала 

mailto:info@huber.de
http://www.huber.de/

