HUBER Решения за
преработка на пясък RoSF

Комплексна система с вградена подготовка на промивна
вода за редуциране потреблението на прясна вода
Третиране на:
– Пясък от промиване на канали и пречиствателни станции
– Почистване на водосточни шахти, улична смет
– Пясък от маслени сепаратори

➤
➤
➤ Преработка на пясък RoSF5 с интегриана подготовка на промивна вода
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Пресяване с
фино сито
ROTAMAT® Ro2
Органика СВ >
30% (> 1 мм)
Приемен бункер за превозни средства тип
засмукващи/под налягане

2U

Отсяване на промитите твърди частици
> 10 мм с промивен барабан ROTAMAT®
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Пясък от COANDA-съоръжението за промиване
на пясък RoSF4, СВ> 90% и загуба изгаряне< 3%

Обезвоняване на
седиментна утайка с
шнекова преса
ROTAMAT® RoS 3
СВ > 50%

➤
➤
➤ Технологично описание
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Приемна зона и дозиране:
Превозните средства тип засмукващи/под
налягане разтоварват суровия материал в
бункер или директно в приемния бункер на
ХУБЕР. От тук, посредсттвом вграден в
приемния бункер транспортен шнек,
материалът се транспортира в промивния
барабан и се дозира непрекъснато.

Промивка на грубите частици и разделяне:
В Промивния барабан ROTAMAT® след едно
хомогенизиране и размекване фракцията < 10 мм
се промива. Грубите частици > 10 мм статично се
обезводняват и впоследствие могат още посредством
промивно съоръжение за груби частици да бъдат
разделени на минерална и органична фракция.

Класифициране и промиване на пясъка:
Сместа пясък, органика и вода (фракция < 10 мм) се
извлича под промивния барабан от един помпен
резервоар и се подава в COANDA-съоръжението за
промиване на пясък. COANDA-съоръжението за
промиване на пясък представлява сърцевината на
технологията за преработка на пясък. Тук с помощта
на така наречения Coanda-ефект и други физически
принципи минералните съставки се разделят от
органиката. Тази минерална фракция (пясък /чакъл /
баластра) с големина на зрънцата < 10 мм и загуба
при изгаряне < 3% се обезводнява статично от един
изнасящ шнек. Накрая тя може да бъде подадена за
повторно оползотоворяване или депониране.

Подготовка на оборотна/циркулираща вода:
Замърсената с органикаотпадъчна вода от COANDA съоръжението за промиване на пясък и опционалното
промивно съоръжение за груби частици се прецежда
чрез сито ROTAMAT® с 1 мм отвори и органиката се
обезводнява (СВ > 30 %).
Качеството на пресятата отпадъчна вода е
достатъчно, за да се използва един частичен поток
за захранване на промивния барабан ROTAMAT® . То
обаче не е достатъчно , за да се захранват другите
агрегати с ползвана вода. За целта е необходимо
едно следващо технологично стъпало.

➤
➤
➤ Подготовка на
промивна вода
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За да се постигне една чиста отпадъчна вода, която
може да бъде обратно подадена в производствения
процес, първоначално се подава коагулант и флокулант и се смесват посредством един флокулатор.
Във включения след това седиментен резервоар се
извършва утаяване на финия минерален дял.
Последният се подава с помпа към приемника за
утайки. Делът избистрена вода минава в преливника
към съоръжението за напорна флотация на ХУБЕР,
където се отделят все още налични фини частици.
Пречистената отпадъчна вода се отвежда в приемник
за ползвана вода; флотат и седимент от флотацията
също така се подават с помпа в приемника за утайки.

➤
➤
➤ Обезводняване на утайки
За редуциране по обем и тегло сепарираната утайка
от приемника за утайки накрая се обезводнява в
шнекова преса ROTAMAT® RoS3. Тук се постига
съдържание на сухо вещество от над 50 %.
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Изглед от вън с технологична схема на RoSF 5 при фирма Болингер & Co. (Швейцария)

➤
➤ Технологични опции:
➤ Разделяне на чистата фракция ситна баластра
чрез включено след пресяване/ класифициране
➤ Технология без подготовка на промивна вода при
съществуваща при клиента подготовка на вода
➤ Промивка на грубите частици като опция
➤ Сепарация на фин пясък като опция

➤
➤ С нашата технология ние
Ви предлагаме обмислено и
икономично решение:
➤ органичен дял в пясъчната фракция < 3%
– Възможно депониране съгласно клас на
депониране 1
– Редукция на количество и разходи за
отстраняване
➤ много висок рандеман на минерален материал
– Ефект на сепарация > 95 % при зрънца 0,2 мм
– Разделителна границя груби частици при 10 мм

➤
➤ Референтни съоръжения
могат да бъдат посетени
винаги при поискване.

➤
➤ Моля поговорете с нас …
Ние намираме решения:

Фирма Еерола (Финландия)

Приемна зона на фирма Болингер (Швейцария)

Фирма Нотер (Швейцария)

Фирма Кридек (Швейцария)

HUBER SE
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

Правото на технически промени запазено
1,5 / 3 – 9.2010 – 4.2005

ХУБЕР системи за преработка на пясък RoSF

