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Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Downloads
Overview Brochure: HUBER Sludge Treatment (v angličtině) [pdf, 1.01 MB]

HUBER řešení pro úpravu kalů
Čím lépe ošetříme odpadní vodu, tím více kalu vyprodukujeme. Primární kal se skládá z pevných částic, které byly obsaženy v surové
odpadní vodě, sekundární kal obsahuje biomasu, která byla vytvořena během biologických procesů při čištění odpadní vody.
Eventuelně se můžeme setkat i s terciárním kalem, který vzniká v náročnějších čistících aplikacích při chemicko-fyzikálních procesech.

Nejvýznamnější procesy úpravy kalu obsahují:

Zahušťování zkoncentrováním pevných látek

Čištění pro odstranění nežádoucích pevných částic

Desinfekci pro inaktivaci patogenních látek 

Odvodněníg mechanickým zmenšením podílu vody

Sušení odpařením

Spalování tepelnou oxidací organické sušiny

Nabízíme vysoce účinné řešení HUBER pro úpravu kalu od zahuštění, po jeho opětovné využití.
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Řešení
Erlangen decides in favour of HUBER technology for sewage sludge drying

HUBER modernises sludge drying on Mannheim wastewater treatment plant

From thin sludge to dry granulate – all from one source

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

Belt Dryer BT 8 in Nova Gorica, Slovenia

Flexible Disc Thickener on WWTP Waging

STRAINPRESS® for sludge screening at Amsterdam: 3 years of successful operation

Cold weather cannot stop the HUBER Solar Dryer SRT

Use of Heat from Biogas Cogeneration for Sludge Drying

Fotografie

Produkty
Čištění kalu

Zahušťování kalu

Odvodnění kalů

Sušení kalů
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