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Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
.

Çamur Yoğunlaştırma için HUBER Çözümleri
Yoğunlaştırma çamurdaki suyun giderilmesi yoluyla çamur hacminin azaltılması için ilk adımdır. Sulu çamur konsantrasyonu arttırılarak
yoğun çamura dönüştürülür. Yoğun çamurun kıvamı daha fazladır ancak yine de pompalanabilir olması gerekmektedir.

Çamur statik yoğunlaştırıcılarda çöker ve kendi katılarının ağırlığı yoluyla sıkıştırılır. Daha yüksek olan spesifik yoğunlukları nedeniyle,
birincil ve çürütülmüş çamur fazla çamura göre statik olarak daha iyi bir şekilde yoğunlaşabilir.

Fazla çamur (örneğin aktif çamur) tercihen birincil çamurdan ayrı olarak mekanik bir şekilde yoğunlaştırılır. Flokülasyon için sulu çamur
polimer eklenir. Büyük ve güçlü flokların üretimi polimerin doğru seçimine, dozajına ve polimer ve çamurun yoğun bir şekilde
karıştırılmasına bağlıdır. Çamurdaki su floklar arasından geçer ve floklar tutulurken yer çekimiyle filtre ortamından (ağ ya da ince ızgara)
süzülür.

Çamur yoğunlaştırma için son derece etkili çeşitli HUBER makineleri üretiyoruz. Hepsi paslanmaz çelikten yapılan bu ürünler
tasarımları, boyutları ve kapasitelerine göre ayırt edilir. Her türlü uygulama için en iyi hizmeti sunan ekipmanı sunuyoruz: 

Burgu Yoğunlaştırıcılar

Disk Yoğunlaştırıcılar

Bantlı Yoğunlaştırıcılar
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Photos

Uygulama raporları
A HUBER Technology Wastewater Case Study at Uttoxeter STW for Severn Trent Water

HUBER Screw Press Q-PRESS® in operation at a disposal company

A HUBER Technology Sludge Thickening case study

New HUBER Screw Press Q-PRESS® 620.2 for sludge dewatering: operational experience on STP Bad Orb

Flexible Disc Thickener on WWTP Waging

HUBER sludge treatment plant on the Black Sea Coast

Ürünler
HUBER Disk Yoğunlaştırıcı S-DISC

HUBER Burgu Yoğunlaştırıcı S-DISC

HUBER Bantlı yoğunlaştırıcı DrainBelt

Video: HUBER Disc Thickener S-
DISC - here at a municipal WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=3B0yOFFdLyo

Video: HUBER Disc Thickener S-
DISC for thickening of excess
sludge in meat processing industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Video: HUBER Screw Thickener S-
DRUM (RoS2) - here at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=uxjMve6yi50

Video: HUBER Belt Thickener
DrainBelt - here at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=6pcHf8aJpqQ

Video: Complete wastewater
treatment at the Øygarden WWTP
in Norway

https://www.youtube.com/watch?
v=KU2awn3DP68

26 May 2023 10:01:46 2/3

/fileadmin/01_products/04_sludge/02_eindicken/02_ros2/bild_titel_ros2_01.jpg
/fileadmin/01_products/04_sludge/02_eindicken/02_ros2/bild_ros2_02.jpg
/fileadmin/01_products/04_sludge/02_eindicken/01_ros2s/bild_ros2s_01.jpg
/fileadmin/01_products/04_sludge/02_eindicken/01_ros2s/bild_ros2s_03.jpg
/fileadmin/01_products/04_sludge/02_eindicken/03_drainbelt/bild_titel_db_01.jpg
/fileadmin/01_products/04_sludge/02_eindicken/03_drainbelt/bild_db_02.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3B0yOFFdLyo&start=11&end=0
https://www.youtube.com/watch?v=HvwV0BaLd68&start=185&end=206
https://www.youtube.com/watch?v=uxjMve6yi50&start=4&end=0
https://www.youtube.com/watch?v=6pcHf8aJpqQ&start=11&end=0
https://www.youtube.com/watch?v=KU2awn3DP68&start=134&end=0
huber-raporu/ablage-berichte/sludge-treatment/a-huber-technology-wastewater-case-study-at-uttoxeter-stw-for-severn-trent-water.html
huber-raporu/ablage-berichte/sludge-treatment/the-clever-alternative-huber-screw-press-q-pressr-in-operation-at-a-disposal-company.html
huber-raporu/ablage-berichte/sludge-treatment/a-huber-technology-sludge-thickening-case-study-at-blackburn-and-darwen-wwtw.html
huber-raporu/ablage-berichte/sludge-treatment/new-huber-screw-press-q-pressr-6202-for-sludge-dewatering-operational-experience.html
huber-raporu/ablage-berichte/sludge-treatment/flexible-disc-thickener-on-wwtp-waging.html
huber-raporu/ablage-berichte/newsletter-ext/huber-sludge-treatment-plant-on-the-black-sea-coast.html
ueruenler/camur-aritimi/camur-yogunlastirma/huber-disk-yogunlastirici-s-disc.html
ueruenler/camur-aritimi/camur-yogunlastirma/huber-burgu-yogunlastirici-s-disc.html
ueruenler/camur-aritimi/camur-yogunlastirma/huber-bantli-yogunlastirici-drainbelt.html


26 May 2023 10:01:46 3/3


	Çamur Yoğunlaştırma için HUBER Çözümleri
	Sistem konsepti
	Photos
	Uygulama raporları
	Ürünler

