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HUBER – 
Çamurun işlenmesi



➤➤➤ Çamurun işlenmesi
Yerel yönetimlere ve sanayi kuruluşlarına ait arıtma
tesislerinde organik zararlı maddelerin ayrıştırılması
esnasında sürekli olarak arıtma çamuru meydana gelir. Bu
çamurun uzmanlık bilgisinin gereklerine uygun olarak
imha edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda Avrupa'da
yalnızca yerel yönetimlere ait  tesislerde ortaya çıkan
çamur yıllık olarak 10 milyon ton kuru maddenin
üzerindedir ve bu eğilim sürekli artmaktadır. Münferit
ülkelerde kanalizasyon ve arıtma tesislerine olan bağlantı
oranlarının çok farklı olması nedeniyle- ki bu oran AB üye
devletlerinde örneğin % 30 ila yaklaşık olarak % 100
arasındadır- ve buna bağlı olarak bölgesel düzlemde farklı
arıtma tesisi çamurunun oluşmasınedeniyle imha
yollarının tartışmalara çok açık olması anlaşılabilir bir
durumdur.

Böylece bazı ülkelerde yasal düzenlemeler ve çevre
politikasına dayalı düşüncelerden dolayı arıtma tesisi
çamurunun depolanması gibi bazı imha yolları tamamen
iptal edilmiş veya en azından henüz yalnızca sınırlı olarak
mümkündür. Bir çok devletin bakış açısına göre arıtma
tesisi çamurunun maddesel olarak değerlendirilmesi
önemli bir rol oynayacaktır. Bu durum yeşil alan tasarımı
(=peyzaj mimarisi)  için olduğu kadar tarımsal üretim için
de geçerlidir.

Arıtma çamurunun gübre etkisi ve her şeyden önce
içindeki fosfor miktarı prensipte ortalama bakım yapılan
ve tarımsal amaçlar için kullanılan bir alanın besin
maddesi ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.  Fakat bu
durumun tersine, arıtma çamurunun tarımsal amaçlı
olarak değerlendirilmesine çamurun olası ağır metal yükü
ve örneğin PFT (perflor tensitler) gibi zararlı organik
madde içeriği bakımından bir çok ülkede çok eleştirel
bakılmaktadır. Bu ülkelerde bir kaç yıldan beri,   arıtma
tesisi çamurundan fosforun geri kazanımına yönelik
çözüm yaklaşımlarıyla kısman bağlantılı olarak arıtma
tesisi çamurunun termik olarak değerlendirilmesine
odaklanan tasarımlara doğru yönelen belirgin bir eğilim
ortaya çıkmaktadır.

Arıtma tesisi çamurunun termik olarak
değerlendirilmesine yönelik birden fazla desantralize
tasarımlar ısıdan amaca uygun olarak faydalanmayı
mümkün kılmakta ve çamurun nakledilmesine yönelik
pahalı işlemlerden kaçınmaktadır.  Kurutulmuş çamurun
yakılması işletmeci için yüksek bir imha güvenliği
sunmaktadır. 

Ayrıca mono yakma uygulamasıyla arıtma tesisi
çamurunun külünden fosforun geri kazanılması olanağı da
bulunmaktadır.  Yakma işleminin lehine olan bir başka
faktör de, nakliye, susuzlaştırma ve kurutma işlemleri için
kullanılan enerjinin yakma esnasında yeniden geriye
kazanılabilmesidir.

Enerji bilançosunun optimizasyonu kapsamında yakma
işlemi öncesindeki işlem adımlarının mümkün olduğunca
enerjiden tasarruf edilebilecek biçimde yapılması
önemlidir. En ideal durum olarak  arıtma çamurunun
yakılması pozitif bir enerji bilançosunun ortaya çıkmasını
ve yine ısı ve elektrik olarak yenilenebilir enerji üretimine
çevre dostu bir katkı sağlayabilir.

Bu politik ve ekonomik nedenlerden ötürü arıtma tesisi
çamurunun imhası konusunun çok çeşitli tartışmalara yol
açması anlaşılabilir bir durumdur.  Arıtma tesisi
çamurunun imhası için herkesin üzerinde anlaştığı bir
tasarım henüz mevcut değildir. Fakat açıklanan tüm
tasarımlar için çamurun uygun bir ön işlemden geçirilmesi
vazgeçilmez niteliktedir.

Bu bağlamda çamur içindeki su miktarının azaltılması
önemli bir işlem adımıdır.  Arıtma tesislerindeki çamur
karakteristik olarak her bir oluşma yerine bağlı olmak
üzere % 1 ila 5 kuru madde oranına sahiptir.  Sindirme
işlemi sonrası sindirilmiş çamurun kuru madde içeriği
ortalama % 4 oranındadır.

Tersinden bakıldığında bu durum, bir metre küp sindirilmiş
arıtma tesisi çamuru içinde hala yaklaşık olarak 960 litre
su bulunduğu ve bu suyun susuzlaştırma işlemi olmadan
sürekli olarak çamurla birlikte taşınması gerektiği
anlamına gelmektedir.  Ağırlığın ve hacmin azaltılması ve
yine kalorifik değerin yükseltilmesi susuzlaştırma ve
kurutma işlemlerinin sağladığı önemli avantajlardır. 

Böylece kurutulmuş çamurun termik olarak
değerlendirilmesi öncesinde filtreleme- kıvamı
koyulaştırma- susuzlaştırma- kurutma aşamalarından
oluşan bir proses zinciri sonuç olarak ortaya çıkmaktadır

Filtreleme- Yoğunlaştırma- Susuzlaştırma- Kurutma-
Değerlendirme

- Hepsi tek bir elden



➤➤➤ Çamurun elekten geçirilmesi / Proses suyunun filtre edilmesi

STRAINPRESS® – Yabancı maddelerin basınç altında
sürekli olarak ayrılması 

STRAINPRESS® Yabancı madde ayırma ünitesi
➤ 100 m³/saate kadar işleme performansı
➤ Yabancı maddelerin sürekli olarak basınç altında

ayrılması
➤ Yıkama suyu olmaksızın çalışmaktadır
➤ Basınç altında doldurulan boru hatları (in-line) için

uygundur
➤ Pnömatik biriktirme konisi düzenlemesi
➤ Komple paslanmaz çelikten üretilmiştir

Yerel yönetime ait bir arıtma tesisinden arıtma tesisi çamurunun işlenmesi
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➤➤➤ Çamurun kıvamının koyulaştırılması
ROTAMAT®  Diskli yoğunlaştırma ünitesi RoS 2S
➤ 40 m³/saate kadar işleme performansı

➤ İki boy

➤ Basit çalışma ilkesi

➤ Kullanım için minimum zaman sarfiyatı

➤  Yüksek işletim güvenliği
➤ Az yer kaplayan, kapsül içine alınmış yapı 

➤ Tamamen gözlenebilir çalışma

➤ Değiştirilebilir kıvam koyultma derecesi

➤ Minimum yıkama suyu sarfiyatı

➤ Yalnızca3 bar yıkama suyu basıncı

➤ Düşük filtrelenmiş ürün yükü Benzersiz – ROTAMAT® Diskli yoğunlaştırma ünitesi RoS S

HUBER Drainbelt – Dünya çapında kendisini kanıtlamış
yoğunlaştırma sistemi

HUBER Drainbelt DB
➤ 100 m³/saate kadar işleme performansı
➤ Dört boy
➤ Düşük polimer tüketimi
➤ Düşük işletim maliyeti
➤ Olağanüstü yüksek ayırma oranı
➤ Değiştirilebilir bant hızı
➤ Düşük enerji tüketimi

ROTAMAT® Burgu yoğunlaştırma ünitesi RoS 2 –
Olağanüstü dayanıklı yoğunlşatırcı

ROTAMAT®  Diskli yoğunlaştırma ünitesi      RoS 2
➤ 110 m³/saate kadar işleme performansı
➤ İki boy
➤ Yüksek katı madde kapasitesi
➤ Kapalı ve kokuyu kapsül içine tutan yapı
➤ Tamamen paslanmaz çelikten
➤ Düşük yıkama suyu tüketimi
➤ Düşük enerji tüketimi



➤➤➤Çamurun susuzlaştırılması

HUBER Belt pres – Yüksek işleme performansları için
Drainbelt kombine edilebilir. 

HUBER Beltpres BS
➤ 1000 kgTR/saate kadar işleme performansı
➤ Üç boy
➤ Çok taraflı kullanılabilir
➤ üksek ekonomiklik (düşük polimer ve  elektrik

tüketimi)
➤ Yüksek susuzlaştırma performansı (uzun ön

susuzlaştırma alanı sayesinde)
➤ En uygun uygulama olanağı sunan yapı biçimleri

ROTAMAT® Burgu pres RoS 3 Spesifik güç ihtiyacı< 10
kWh/tTR

ROTAMAT®  Burgu pres RoS 3
➤ 500 kgTR/saate kadar işleme performansı
➤ İki boy
➤ Son derece sağlam yapı  
➤ Özel olarak sanayi kuruluşu arıtma çamurları için

geliştirilmiştir
➤ Sistem kendisini yüz kez kanıtlamıştır
➤ Neredeyse sessiz işletim

HUBER  Burgu pres Q-PRESS®
➤ 500 kgTR/saate kadar işleme performansı
➤ Dört boy
➤ Yüksek susuzlaştırma performansı
➤ Düşük enerji tüketimi
➤ Kolay kullanım
➤ Az yer kaplayan, kapalı yapı
➤ Seyyar model olarak üretimi mümkündür
➤ Dünya çapında yüz işletmede kullanımdadır

Burgu pres Q-PRESS® -  Benzersiz işletim güvenliği
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➤➤➤ Çamur kurutma

Susuzlaştırılmış arıtma tesisi çamurundan HUBER SRT-
yöntemiyle  kuru granül ürün üretilmektedir.

HUBER Solar çamur kurutma sistemi SRT
➤ 1.000 t/gün miktarından itibaren düşük çamur kapasiteler

için de uygundur
➤ Basit bir proses için sağlam ve kendisini kanıtlamış teknoloji
➤ Düşük enerji tüketimi
➤ Kokusuz ve tozsuz ideal bir kurutma yatağı için  çamurun

gerçek anlamda geri karıştırılması
➤ Doldurma ve boşaltma esnasında en yüksek esneklikistendiği

takdirde aynı taraftan doldurma ve boşaltma
➤ Doldurma ve boşaltma işlemlerinde tam otomatik sisteme

kadar varan modüler olarak kapsamı genişletilebilir sistem
olanakları

➤ Solar kurutmanın desteklenmesi için atık ısının seçenek
olarak kullanılması

HUBER Bant kurutucu BT- > %90  kuru madde oranına kadar
çamur kurutma işlemi

HUBER Bant kurutucu BT
➤ 3,3 t/saate kadar su buharlaştırma performansı
➤ Çok az toz çıkaran ve yüksek verimli kurutma
➤ Düşük atık hava kütle akımı
➤ Kurulum yerine özel atık ısının kullanılması
➤ Arıtma tesisi çamurunun kurutulmasında çok yönlü

uygulama
➤ AB yönetmeliği gereği ATEX  talimatnamelerine uygun
➤ Kolay bakım olanağı sunan konstrüksiyon
➤ 24 saat otomatik işletim

Termik enerji ve elektrik enerjisi üretmek içinde santralize
ve yenilikçi değerlendirme tasarımı

HUBER Arıtma tesisi çamuru termik değerlendirme 
sistemi  sludge2energy

➤ Arıtma tesisi çamurunun desantralize ve termik olarak
değerlendirilmesi

➤ Enerji bakımından bağımsız kurutma ve yakma tasarımı 

➤ Erişilen en son teknolojik seviyeye uygun olarak baca
gazının temizlenmesi

➤ Uzun vadeli imha güvenliği ve maliyet kontrolü

➤ Arıtma tesisi çamurunun külünden fosforun geri
kazanılması seçeneği

➤➤➤ Arıtma tesisi çamurunun termik olarak değerlendirilmesi


