
 

 
 

 

 

HUBER – Решения  
за третирането на биоотпадък 

 

 

 

 

– Преработка на субстрати:   
Сепариране на замърсители  
Третиране на замърсители  

– Третиране на ферментационни остатъци  

– Третиране на процесни / отпадъчни води в 

биологичното третиране на отпадъци 



 

 

➤➤➤ Ситуацията 
 

Добивът на енергия от органичната фракция на битовия 
отпадък както и от органичните отпадъци (биологични 
отпадъци, хранителни отпадъци, органични отпадъци 
от промишлеността и търговията и т.н.) междувре-
менно вече е стандарт при третирането на отпадъци. 
През последните години преработвателната техника в 
технологията за мокра ферментация бе значително 
променена и подобрена. С новите технологии в 
техниката за преработка и раздробяване се променят 
също изискванията към следващите стъпала на 
сепарация, целящи отделяне на замърсителите  
(плаващи и утаечни частици). Всяка технология на 
преработка генерира характерна суспензия, която в 
комбинация с правилната сепарираща техника дава 
оптимален рандеман в инсталациите за биогаз.  

 

➤➤➤ Изискванията 
Производствената гама на ХУБЕР предлага правилното 
решение освен с доказани вече системи също и с нови 
технологии. За отделяне на леките частици (опаковки, 
груби влакна и т.н.) и утаечните частици (стъкло / пясък) 
може, според преработвателтната техника, да се 
използва или утвърдената машинна техника на ХУБЕР, 
или съответно модифицирано изпълнение. В духа на 
непрекъснатото усъвършенстване на технологиите за 
преработка и раздробяване се оптимизира също и 
необходимата сепарираща техника като се използва 
придобития през годините практически опит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промити минерални остатъчни  частици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсети чрез  STRAINPRESS® SP леки частици  Обезводнен с Шнекова преса  ROTAMAT® RoS 3  

                                                                                  ферментационен остатък (вторична биомаса)

 

 

 

 Изнасян продукт от Фина решетка  ROTAMAT® Ro 1 Bio: 

Груби и плаващи частици 

 

 

 

Изнасян продукт от Компактно съоръжение ROTAMAT®  Ro5: 

Утаечни частици 

 

 
  

  

 

  
 

 

 



 

 

 

WASTE WATER Solutions 

 

  

Изсушен ферментационен остатък от  
Лентов изсушител HUBER BT 

➤➤➤ Технологични стъпала   
 

Преработка на субстрати: 

Подаваният към инсталациите за биогаз органичен 
отпадък първо се сортира и чрез съответна 
раздробяваща техника се преобразува до суспензия. 
Съдържащите се в суспензията частици, които малко 
или никак не допринасят за генерирането на биогаз, 
или дори пречат на процеса, се отстраняват в голямата 
им част в следващите стъпала. 

 

 

Сепарация на плаващи и утаечни частици със 

съоръжения ROTAMAT®: 

Комбинирана сепарация на плаващи и утаечни частици с 
доказалото се компактно съоръжение ROTAMAT® Ro5 Bio. 
Делът груби, утаечни и плаващи частици ефективно се 
редуцира само в едно съоръжение. Отделената отсята 
маса (6 мм – 30 мм) може вече до голяма степен да 
бъде освободена в решетката от полепналата органика. 
Възможни са също и частични решения от компактното 
съоръжение като специално разработената Фина решетка 
ROTAMAT® Ro1 Bio с вградена промивка на отсятата маса 
или Пясъкоуловител ROTAMAT® Ro6 Bio. 

 

 

 

Третиране на плаващи и леки частици,  

промивка на утаечни частици: 

Различният в зависимост от използваната техника 
органичен дял полепнал все още по леките частици   
се връща ефективно обратно в суспензията с доказалата се 
промивна преса HUBER WAP. Чрез усъвършенстването и 
модифицирането на съоръженията за промиване на пясък  
COANDA RoSF4 при сепарираните утаечни частици може 
да бъде постигната значителна редукция по тегло чрез 
отмиването и възвращаемостта на полепналата органика. 
Допълнителното третиране на сепарираните частици 
силно редуцира разходите за отстраняване и връща 
обратно в процеса ценна органика.  

Фина решетка ROTAMAT® Ro1 Bio 
 

 

 

Компактно съоръжение ROTAMAT® Ro5 Bio 

 
 

 
 Промивна преса HUBER WAP 

     COANDA Съоръжение за промиване на пясък RoSF4 

 

 

 

 



 
 
 

Сепарация на плаващи и леки частици  
със сепаратора за груби частици STRAINPRESS® SP 
При някои преработвателни технологии леките частици 
не се отделят достатъчно или дори умишлено се държат 
в суспензията, за да се избегнат загуби на органика при 
сепарацията. Тези оставащи леки частици образуват 
обаче плаващи слоеве и влощават качеството на 
ферментационния остатък респ. компоста. За отделяне 
на тези частици (1 мм – 12 мм) STRAINPRESS®, въз основа 
на относително ниската загуба на налягане, се интегрира 
напр. директно в изхода на ферментатора или вторичния 
ферментатор. Чрез директния монтаж в тръбопровода в 
много случаи отпада дори помпа и системата остава 
затворена.  

 

 

➤➤➤ Третиране на ферментационни 
остатъци и преработка на 
производствена вода   

 

Третиране на ферментационни остатъци  

с шнекова преса  ROTAMAT® RoS3 

Оставащата след ферментацията вторична биомаса се 
обезводнява с добавяне на флокуланти чрез 
енергоспетяващи  шнекови преси ROTAMAT® RoS3 / RoS3Q 
според постъпващия материал и предварително 
включената преработвателна техника до 35 %. 

 

 

Третиране на ферментационни остатъци с лентов 

изсушител HUBER BT/соларен изсушител HUBER SRT 

С цел икономисване на транспортни разходи, по-добро 
складиране или при ферментационни остатъци от заводи 
за отпадъци може да се мисли за изсушаване на 
обезводнения материал. С излишната отделяна топлина 
от когенерацията изсушителните съоръжения на ХУБЕР 
могат да бъдат експлоатирани финансово изгодно.  

 

 

 

 

Преработка на производствена вода със 

съоръжението за напорна флотация HUBER HDF 

Отпадащата при обезводняването вода от пресоването в 
повечето случаи се използва за размекване на  
(био-) отпадъчната суспензия. Ако се изисква по-нататъшно 
пречистване на производствената вода, като напр. при  

използване на топлообменници, съоръжението за напорна 

флотация HUBER HDF редуцира значително съдържанието 

на твърди частици в отпадащата производствена вода.  

 

 
Пресяване със сепаратор за груби частици STRAINPRESS®SP 

 

 

Шнекова преса ROTAMAT® RoS 3 

 

 

 Лентов изсушител BT 

 
 

         Съоръжение за напорна флотация HUBER HDF 

 

 

 

 



 

 

 
WASTE WATER Solutions 

 

Конструктивна и обезопасяваща техника – 
оборудване от неръждаема стомана: 
В производството на съоръжения високият стандарт 
за безопасност и добрата достъпност са основна 
предпоставка за безавариен и сигурен технологичен 
процес. За целта ХУБЕР предлага широка гама от 
отговарящи на изискванията за безопасност 
машинни компоненти както и необходими за 
поддръжката продукти с традиционното високо 
качество на неръждаемата стомана.  

Тук се включват: 

➤  Капаци за шахти / оборудване за шахти 

➤  Обслужващи платформи 

➤  Различни стълби, перила и преходници 

➤  Врати под налягане / врати за достъп  

➤   Вентилационни решетки 

➤  Стенни проходи 

 
 

  

Капак на шахта / вход  Обезопасяване изкачването към ферментатора  

 

 

➤➤➤ Референции (машинна техника) 
 

По света досега успешно са реализирани над 50 различни 
съоръжения за преработката на (био-) отпадък.  

 

 
Ферментационна станция в Испания – преработка с 
компактно съоръжение  ROTAMAT® Ro5 Bio 

За посещение на тези инсталации ние с удоволствие ще 
си уговорим час с Вас по всяко време.  

 

 
Разтоварване на отсята маса при сепаратора за 
твърди частици STRAINPRESS® SP 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching 

Telefon: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810 

info@huber.de · Internet: www.huber.de 

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    

Е-mail: huberbg@gmail.com                                                          

Биологично третиране на отпадъци 

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

