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Systémový koncept

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

Popis procesu
Organický odpad je dodáván v pevné, nebo kapalné formě. Nejprve je pečlivě umlet a poté rozmělněn v horké vodě, homogenizován a
dezinfikován.

HUBER řešení pro zpracování organického odpadu
Kvalitní předběžná úprava dodávané suroviny jak pro suchý aerobní proces (kompostace) stejně jako pro mokrý anaerobní proces
(fermentace s tvorbou bioplynu) je nezbytným předpokladem pro spolehlivost a výkonnost celého zařízení. Důležitá není pouze volba
účinných procesů, ale také použití co nejvíce robustního a spolehlivého vybavení.

Vyvinuli jsme speciální řešení pro předběžnou úpravu dodávaného organického odpadu a pro další zpracování zbytkových materiálů za
účelem jejich odbourání, nebo opětovného použití:

Předběžná úprava dodávaného materiálu (zpracování substrátu) pomocí

Separace a zpracování (praní, odvodnění, zahuštění) nežádoucích pevných látek za účelem jejich odstranění

Odloučení a zpracování (praní a odvodnění) minerálních látek za účelem jejich opětovného využití

Následná zpracování zbytků po fermentaci (odvodnění a zahuštění, příp. sušení) pro jejich opětovné využití

Úprava odpadní vody a recyklace vody užitkové
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Takto vytvořená horká kaše je posléze předčištěna v HUBER kompaktním zařízení speciálně upraveném pro tento úkon. Shrabky jsou
odstraněny integrovaným jemným sítem a těžší minerální částice (kameny, písek, střepy) jsou separovaný v aeračním lapáku písku.
Zachycené shrabky jsou proprány a zahuštěny v našem Wash-Pressu, odseparované minerální částice jsou proprány a odvodněny v
naší pračce písku. Zkomprimované shrabky mohou být následně spáleny jako tuhý odpad a odseparovaný písek může být opětovně
využitý jako konstrukční materiál. Za účelem odstranění ještě jemnějších nečistot (vlákna, vlasy atd.), které by mohly tvořit nežádoucí
vrstvu pěny při fermentaci, nabízíme naše HUBER kalová síta (např. Strainpress).

Ve fermentoru je organický substrát anaerobně degradovaný za současného uvolňování bioplynu. Ten je následně využit k výrobě
tepla a elektřiny v kogenerační jednotce. Nerozložitelné zbytky z fermentace jsou odvodněny naším šnekovým lisem a jejich objem
může být dále zredukován v HUBER sušičce kalů napájené kogenerační jednotkou. Výsledný produkt může být spalován, použit jako
hnojivo či na úpravu půdních podmínek.

Odpadní voda vzniklá v úpravných procesech je sbírána, chemicky ošetřena v zpracována v HUBER flotační jednotce uvolněným
tlakem vzduchu. Kal z flotace je navrácen do fermentačního procesu a přečištěná voda je opětovně použita jako voda užitková.

Realizaci našich technologií doplňujeme nabídkou našich osvědčených HUBER komponentů z nerezové oceli, např. šnekových
dopravníků, krytů šachet.

Řešení
Heavy-medium separation and washing system installed and commissioned at BEZ Hochfranken

New machine to dewater fermentation residues in dry fermentation

Downloads
Brochure: process/wastewater treatment in the field of biowaste treatment [pdf, 485 KB]

  

Fotografie

Produkty
HUBER lis na shrabky WAP®

HUBER lis na shrabky s intenzivním propíráním WAP® SL

HUBER Coanda pračka písku RoSF4

HUBER sítový separátor STRAINPRESS®

HUBER šnekový odvodňovač kalu S-PRESS

Sušení kalů

Vybavení z nerezové oceli
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