
 

 

 
 

 

 

HUBER 

Системи за третиране на пясък 
 

 

 

 

 

 

– Доказала се преработвателна техника 

– Oптимални резултати на пречистване  

– Висок рандеман на минералната фракция 

– Редуциране на разходите за отстраняване 



 

 

Третиране на пясък 
 

Пясъкът и минералните частици от инсталации за 
третиране на отпадъчни води, от почистване на канали 
и улици по правило са повече или по-малко замърсени 
с органични частици и замърсители от битов характер. 
Тези замърсявания водят в хетерогенната смес до 
относително ниски съдържания на суха субстанция [СВ] 

от  40 – 70 % и относително високи загуби при изгаряне   

от 10 – 80 %. Целта на едно добро третиране на пясъка 
се състои в това, първо да бъде отделен пясъкът до 
големина на зрънцата от 0,20 мм и след това да се 
сепарира ценният материал пясък респ.  минералната 
фракция от посочените замърсявания. Чрез третирането 
на пясъка се получава ценен ресурс, който има мини-
мална загуба при изгаряне (< 3 %) и високо СВ (> 90 %). 
По този начин от една страна се редуцират разходите за 
отстраняване, а от друга се получава един продукт, който 
може да бъде използван като вторична суравина.  

Тъй като съставът на прерабования пясъчен пулп варира 
силно в зависимост от неговия произход, от рещаващо 
значение при планиране на съоръжението за третиране 
е изборът на правилната технологична техника. 

 

Третиране на пясък от пречиствателни станции за 
отпадъчни води  

Когато се касае изключително за пясък от пясъко-
уловителя на пречиствателна станция за отпадъчни води, 
то най-утвърденото решение в цял свят е COANDA-
Съоръжението за промиване на пясък. При него 
органичните съставки в пясъка се отмиват от него до 
такава степен, че пречистеният пясък има загуба при 
изгаряне по-малко от 3 %. Тогава пясъкът може да бъде 
отстранен с минимални разходи или също да бъде 
директно използван отново. 
 
В много страни вече съществуват съответни разпоредби 
по този въпрос (закони за отстраняване на отпадъците), 
с които се определят изискванията към промития пясък. 
Наред с ефективната сепарация на органични и 
минерални съставки от решаващо значение в практиката 
е също задържането на фин пясък, което е взето пред 
вид в концепцията на COANDA-Съоръжението за 
промиване на пясък. 

Третиране на пясък от канали и улична смет  
Ако трябва да бъде преработван пясък от канали, 
улична смет или водосточни шахти, то тези остатъци 
трябва да бъдат третирани чрез индивидуално 
разработени технологии за преработка на пясък. В 
зависимост от капацитета на преработка, състава на 
подавания на вход материал, изискванията към 
материала на изход и т.н. се изискват различни 
напасвания на технологичната техника. Съществените 
технологични стъпала тук са приемателен бункер, 
сепаратор на замърсителите, промивен барабан за 
отделяне на замърсителите и COANDA- Съоръжение за 
промиване на пясък за отделяне на органичните 
частици. Ако нужната за преработката на пясъка 
промивна вода не може външно да бъде предоставена 
както и пречистена, съоръжението за третиране може 
също така да се допълни с устройство за подготовка на 
промивна вода, така че необходимата вода да бъде 

пусната в оборотен цикъл.  
 

ХУБЕР има богат дългогодишен опит с реализацията на 
комплексни технологии за третиране на пясък и е в 
състояние да предложи подходящата концепция за 
всеки вид пясък.   



 

 
 

COANDA Класификатор за пясък RoSF 3 

➤  Висока степен на сепарация чрез COANDA-eфекта 

➤  Частична редукция на органичния дял в пясъка 

➤  Минимум износване чрез двустранно лагеруван шнек 

➤  Капсуловано срещу неприятни миризми съоръжение 

➤  Висока устойчивост на корозия 

➤  Устойчиво на студ  до -25°C изпълнение (опция) 

➤  Напълно автоматично управление  

 

 

 

Класификатор за пясък COANDA след пясъчен улей 

 
 

COANDA Съоръжение за промиване на пясък RoSF 4 
 

➤  Без допълнително пресяване  
пред съоръжението за промиване на пясък  

➤  Висок рандеман от пясък/чакъл  

➤  Подходящ също за третиране на пясък от 
канали, водосточни шахти или улична смет  

➤  Машинни големини до 3 м3 сухо вещество на час 

➤  Отделното извличане на органика позволява 
разделно по-нататъшно третиране на органиката 

➤  Изнасящ пясъка шнек с голям диаметър 
гарантира висок капацитет сухо вещество  

➤  Mеждувременно повече от 2000 референции 

 

 
Намаляване на разходите и подобряване на хигиената – 
възможно с COANDA-съоръжението за промиване на пясък 

  

 

HUBER Съоръжение за промиване на пясък RoSF 4/t 

➤  Преработка на отчасти обезводнен пясък от  

      пречиствателни станции за отпадъчни води  

➤  М ашинни големини до 3,0 м3 сухо вещество на час 

➤  Редукция на органичния дял на загуба при изгаряне < 3% 

➤  Същевременно обезводняване на органичния пясък  
        на СВ ≈ 90% 

➤  Разполагане зад съществуващи класификатори за пясък, 
       компактни съоръжения, радиални пясъкоуловители  

➤  Изнасящ пясъка шнек двустранно лагеруван 

➤  Висока защита от корозия 

 HUBER съоръжението за промиване на пясък RoSF 4/t  
 промива всеки класифициран пясък 



WASTE WATER Solutions 

 

 

HUBER Технология за третиране на пясък  RoSF 5 VW(S) 
 

➤  Подаване на суровия материал с вертикален шнек 

➤  Идеална за пясък от канали и ПСОВ  

➤  Редукция на органичния дял във фракцията  
пясък/чакъл на < 3 % загуба при изгаряне 

➤  Редукция на количество и разходи за отстраняване 

➤  Степен на сепарация > 95 % от клас зрънца 0,20 - 0,25 мм 

➤  Разделителна граница груби частици при 10 мм 

➤  Възможно повторно оползотворяване на минералната  

       фракция 

 

 
Промивен барабан и промивка на пясъка 
интегрирани в сградата с решетки  

 

HUBER Технология за третиране на пясък  RoSF 5 HW(S) 
 

➤  Подаване на суровия материал с хоризонтален шнек 

➤  Идеална за улична смет и пясък от канали  

➤  Редукция на органичния дял във фракцията пясък/чакъл 
на < 3 % загуба при изгаряне 

➤  Редукция на количество и разходи за отстраняване 

➤  Степен на сепарация > 95 % от клас зрънца 0,20 - 0,25 мм 

➤  Разделителна граница груби частици при 10 мм, т.е.  
насипният чакъл е в пясъчната фракция, не в остатъците! 

➤  Възможно повторно оползотворяване на минералната 

      фракция  

 

 

Приемателен бункер – възможен надземен или подземен 

 

Принципна скица на RoSF 5 HWS-технологията (примерна) 

 

Приемателна зона с дозиране  Отделяне груби частици  

Приемателна зона с 
хоризонтален дозиращ шнек  

Отделяне груби частици  

с промивен барабан 

Нетретирана улична смет  

Класификация и промивка на пясъка 

Груби частици  

 

 

 

Класификация 

и промивка на  

пясъка 

Пясъкоуловител 

Промит пясък 
 0 - 10 мм 

 
Подготовка на циркулационна вода 

Подготовка на  циркулационна  
вода със сито-съоръжение 
 

Oрганика 1 - 10 мм 

Нетретиран пясък от ПСОВ 

S към ПСОВ или  
към инсталация  

за преработка  
на ползвана вода  

 



 

 
 

HUBER Технология за третиране на пясък RoSF 5 KOMPAKT 
➤  Малка необходимост от площ 

➤  Компактно съоръжение за третиране на пясък за: 

– класификация и промивка на пясък от ПСОВ 

– пречистване на пясък от канали и улична смет 

➤  Производителност до 1,5 м³/ч 

➤  Минимално водопотребление 

➤ Oптимална разделителна граница груби частици при 10 мм 

➤  Редукция на органичния дял на < 3% загуба при изгаряне 

➤   Повторно оползотворяване на насипен чакъл  

➤  Висок минерален рандеман  

➤ Изцяло капсуловано в хигиенно отношение съоръжение  

   Принципна скица на компактната технология за  
преработка на пясък  

 
 

HUBER Технология за третиране на пясък  RoSF 5 HP 
 

➤ Mасивна, под ъгъл вибрационна решетъчна скара  

с вградена прътова скара  

➤  Преработка на течна и твърда фаза  

➤  Възможно до 50 м разстояние от бункера и   

 съоръжението за промиване на пясък  

➤ COANDA-Съоръжение за промиване на пясък  

          като ядро на технологията  

➤  Редукция на органичния дял във фракцията  

      пясък/чакъл/баластра до < 3% загуба при изгаряне 

➤  Редукция на разходите за отстраняване  

➤  Степен на сепарация > 95% на зрънца клас 0,20 - 0,25 мм  

➤   Разделителна граница груби частици при 35 мм 

 

 

Приемателна зона на технологията за третиране на 
пясък RoSF 5 HP 

 
 

HUBER Технология за третиране на пясък  RoSF 5 VR 

➤ Разделителна граница груби частици със скарен  
       сепаратор при 35 мм 

➤ COANDA-Съоръжение за промиване на пясък  

           като ядро на технологията 

➤  Редукция на органичния дял във фракцията  

      пясък/чакъл/баластра до < 3% загуба при изгаряне 

➤  Редукция на разходите за отстраняване 

➤  Maксимален рандеман от минерален материал  

➤  Степен на сепарация > 95% от зрънца клас 0,20 - 0,25 мм 

 

 

Eфективна сепарация при технологията за 
третиране на пясък RoSF 5 VR 



WASTE WATER Solutions 

 

 

Примери на приложение  
 

  

Не представляват проблем големи разстояния между 
бункер и съоръжение за промиване на пясък за 
технологията за третиране на пясък RoSF 5 HP 

 

 

Малко съоръжение за промиване на пясък RoSF 4/tC 
промива класифициран пясък от едно компактно 
съоръжение ROTAMAT® Ro 5 

 

 

Приемателен бункер с хоризонтален дозиращ шнек  
на технологията за третиране на пясъкs RoSF 5 HWS 

Иновативна техника: COANDA-Съоръжение за промиване на 
пясък тип: RoSF 4 / BG III, отопляемо изпълнение за работа на 
открито. 

 

 

Технологията за третиране на пясък RoSF 5 VWS 
преработва пясъка от канали в рециклиран материал 

 
 

 
Класификатор за пясък COANDA RoSF 3 в действие  

 
 
 

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 

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                                                         0,2 / 6 – 3.2014 – 4.2005 

 

HUBER  Системи за третиране на пясък  
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