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Arıtma tesisi
çamurunun değerlendirilmesine yönelik

yenilikçi tasarımlar



DünyA genelinDe

Termik Atık Değerlendirme Tesisi Zwentendorf,
Avusturya

Termik Atık Değerlendirme Tesisi MSZ3,
Moskova, Rusya

Ana Atısku Arıtma Tesisi Avusturya, Viyana Atıksu Arıtma Tesisi Czajka-Varşova, Polonya

Czajka-Varşova, Polonya Arıtma Tesisin
Çürütme kuleleri

Termik Atık Değerlendirme Tesisi Zwentendorf,
Avusturya



ReFeRAnSlAR

HUBER Arıtma Çamuru kurutma Shenzhen – Çin Lynetten-Danimarka Arıtma Tesisinde kurulu olan
HUBER Perfore döner bant ızgara EscaMax®

HUBER bantlı kurutma Straubing Arıtma Tesisi HUBER ROTAMAT® Çamur susuzlaştırma RoS 3Q

Bir Arıtma Tesisinde HUBER membran difüzörlü
havalandırma VRM® ünitesi montajı

Straubing Arıtma Tesisinde bulunan
sludge2energy Tesisi



▶ Arıtma çamurunun ara depolanmasında kullanılan
bunker (1) (üretimde oluşan dalgalanmaların
dengelenmesi için)

▶ islak çamurun transferi kalın çamur pompaları ile 

▶ Peletleme sistemine sahip olan ve yakma
işleminden elde edilen ısı beslemeli bant 
kurutucu (3)

▶ Kurutucu atık buharının yoğuşturulması ve atık
havasının yakma havası olarak akışkan yataklı
fırına (5) verilmesi

▶ Kurutulan arıtma çamuru için ara bunkeri (2)

▶ Kurutulan ve susuzlaştırılan artıma çamuru ve
kumun (13) karıştırılması (4) ve beslenmesi (5)
ufalandıktan sonra pnömatik olarak akışkan
yataklı fırına beslenmesi 

▶ yabancı maddelerin atılması ve akışkan yataktaki
kum kalitesinin kontrolünü sağlayan açık dağıtım
plakalı akışkan yataklı fırın (5)

▶ İki ışıma geçişli (boş geçiş) ve ısı eşanjörü
serpantinine (5,6,7) sahip bir - iki konveksiyon
geçişli kazan

▶ yanma havasının ön ısıtılması (6) için baca gazı
ısısının kullanılması ve bant kurutucunun
(gerekmesi halinde harici tüketicileri de) ısıyla
besleyen sıcak su ısıtıcı (7)

▶ Bant kurutucuda (3) sıcak suyla ısıtılan yanma
havası, yanma havası bloveri (17) üzerinden
sıkıştırılarak, akışkan yatağa enjekte edilmeden
önce hava ön ısıtma sisteminde (6), bir ön ısıtma
işleminden geçer

▶ yanma havası, üç kademede enjekte edilebilir.
Ayrıca, resirküle edilen baca gazı, yanma
prosesinin kontrolü için de kullanılabilir

▶ Amonyaklı su, baca gazı temizleme işleminin ilk
aşaması olarak azot giderimi için, „Selectiv non
Catalytic Reduktion“ (SnRC) metodu ile yanma
odasına enjekte (14) edilir

▶ Sodyum bikarbonat ile klorsuzlaştırma ve
kükürtsüzleştirme yoluyla baca gazı temizleme
işleminin ikinci aşaması olarak kuru sorpsiyon (12)
ve dioksin ve ağır metallerin (örneğin: Hg)
bağlanması için aktif karbon

▶ Baca gazının içerdiği toz ve sorbentlerin
temizlenmesi için bez filtre (9)

▶ yasal sınır değerlerin kontrolü için emisyon ölçüm
istasyonu 

▶ Çıkan filtre külü ile yatak ve kazan külleri, farklı
konteynırlarda depolanır (11)

Teknoloji hakkında kısa açıklama
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1 Yaş Çamur depolama tankı
2 Kuru Çamur depolama tankı
3 Bant kurutucu
4 Karıştırıcı ve konveyör
5 Akışkan yataklı reaktör
6 Yanma havası ön ısıtıcısı
7 Sıcak su kazanı
8 Isı eşanjörü için yedek depolama 
9 Torba filtre
10 Baca
11 Kül konteynırı / siloları
12 Sodyum bikarbonat, aktif karbon, dozajlama
13 Kum
14 Amonyaklı su
15 Doğal gaz
16 Isı eşanjörü
17 Yanma havası bloweri

Sıcak su
Giriş
Yanma havası
Baca gazı
Çamur
Kül
Sodyum bikarbonat 
Aktif karbon
Amonyaklı su
Kum

Yöntem şeması /Arıtma tesisi çamurunun termik olarak değerlendirilmesi



Prosesin özeti ve avantajları
▶ Arıtma çamuru kurutma ve arıtma çamurunun

akışkan yataklı fırında termik olarak
değerlendirilmesi işlerinin kombine edilebilmesi

▶ 200.000 – 300.000 kişi Arıtma çamuru kapasiteli
bir arıtma tesisine uygun olacak şekilde, yılda
4.000 ila 7.000 ton kuru çamur kapasiteli tek hatlı
sistem şeklinde, modüler yapı

▶ yanma & kurutma otomatik olarak (özerk)
gerçekleştiğinden, harici bir termik enerjinin
gerekmemesi

▶ Optimize edilmiş kompakt kurutma ve termik
değerlendirme konsepti sayesinde düşük yatırım
maliyeti ve işletme giderleri

▶ Arıtma çamuru kütlesi ve miktarında optimum
düzeyde azalama

▶ Transport maliyetleri ve külfetlerinin minimum bir
düzeye düşmesi

▶ Uzun vadeli maliyet ve berteraf güvencesi

▶ Büyük bir kısmı tekrar değerlendirilebilen
(örneğin: İnşaat sektöründe) artık madde üretimi

▶ Kuru baca gazı temizleme olanağı sayesinde su
tüketilmesi gerekmediği gibi, atıksu da
oluşmaması 

▶ Tüm yasal sınır değerlerin belirgin oranda altında
kalınması (örneğin: BlmSch, TA-luft) (BlmSch =
inşaat emisyonu güvenliği / TA = havanın
temiz tutulmasına dair teknik kılavuz)

▶ Az yer ihtiyacı

▶ Tesisin emre amadeliği: 8.000 saat/yıl

▶ Tam otomatik çalışma 24h/gün, 7 gün/hafta

▶ Değerlendirilecek arıtma çamuru açısından
yüksek oranda esneklik

▶ Fosfor geri kazanım opsiyonlu, fosforca zengin
arıtma çamuru külü üretimi

sludge2energy gmbH'nın
hizmet yelpazesi
sludge2energy gmbH, bir projenin her aşamasında,
müşterilerin gereksinimleri ve isteklerine en uygun
uzman desteği sağlamaktadır: 

▶ Konsept oluşturma ve fizibilite

▶ Projelendirme desteği 

▶ Tüm tesisin işletmeye alınması ve anahtar 
teslimi montajı 

▶ İşletme desteği

▶ İşletme

▶ Finansman

▶ Satış sonrası hizmet



WASTE WATER Solutions
S2E
sludge2energy
by HUBER & WTE

Huber SE, su hazırlama, atıksu arıtma ve çamur işlem
alanlarında dünya çapında faaliyet gösteren bir aile
şirketidir. 900'ün üzerinde personelimiz, ürünler
geliştirmekte ve imal etmekte, kamu kurumları ve
sanayide kullanılmak üzere sistem çözümleri
projelendirmekte ve hayata geçirmektedir. 

HUBER, 60 ülkede, su hazırlama, atıksu arıtma ve
çamur işlem alanlarında faaliyet gösteren
müşterilerini, kendi alt şirketleri, ofisleri ve iş
ortaklarıyla yakın bir işbirliği içinde, yenilikçi
teknikler ve tam kapsamlı bir know-how ile
desteklemektedir.
HUBER, müşterilerinin uzun vadeli menfaatlerini,
aksamasız ve güvenilir bir tesis işletme olanağı
sağlayan ve dünya çapında faaliyet gösteren yerel
HUBER lokasyonları vasıtasıyla verdiği "global
hizmet"i ile sağlamaktadır.

WASTE WATER Solutions

WTE Grubu, Atıksu arıtma, içme suyu tedariki, enerji
üretim ve atık değerlendirme tesislerini
projelendirmekte, yapımını üstlenmekte, finanse
etmekte ve işletmektedir. Avrupa çapında lider,
komple tesis üreticilerinden biri olarak, eşi benzeri
olmayan bir know-how'a sahip bulunmaktayız.
Uzmanlık bilgimizi, enerji verimliliği, kaynak kullanımı
ve yatırım maliyetleri açısından uluslararası ölçütler
getiren, ileride de güvenilir çözümlerin üretilmesinde
kullanmaktayız. 

Aynı zamanda hem verimli, hem de ekolojik açıdan
uyumlu tesislerin yapılması hedefimize, su ve enerji
elementlerinden faydalanarak ulaşmakta ve tüm
proses zincirine ait enerji kaynaklarını kullanılabilir
hale getirmekteyiz.
Bu şekilde, hem tesislerin çevreye zarar vermeksizin
kendi enerjileriyle çalışabilmesi, hem de enerjinin
şehir şebekesine verilebilmesi mümkün olmaktadır.
Bu yaklaşımın sürekli olmasını, kendimize ilke
edinmiş bulunmaktayız. Bu yaklaşımımızı,
müşterilerimizin istekleri ve çevre yararı
doğrultusunda, bugüne kadar 16 ülkede, neredeyse
100 projede gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
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