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Systémový koncept

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

HUBER Řešení pro odvodnění kalů
Mechanické odvodnění kalu slouží k dalšímu zmenšení objemu kalové hmoty. Je jím odstraňována voda z mezer mezi částicemi kalu a
tím se vytváří více, či méně pevný kalový koláč.

Díky přidání správně vybraných a nadávkovaných polymerových flokulantů a díky jejich dobrému přimíchání se tvoří optimální vločkové
agregáty, jež ve finále napomáhají k ideálnímu odvodnění.

Pro naše sítové kalolisy jsou vhodné kaly, které se dají lisovat a přitom neucpávají síto. Tyto lisy zároveň nejsou náchylné k
nežádoucímu nadměrnému opotřebení vlivem působení písků a podobných minerálních pevných látek.

Alternativním řešením jsou dekantační odstředivky, vhodné pro odvodnění kalů, jež mají vyšší objemovou hmotnost než voda. Tyto
odstředivky ale nejsou odolné vůči oděru pískem a jinými pevnými minerálními částicemi.

Dodáváme následující zařízení pro odvodnění kalů. Všechny tyto stroje jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli, odlišují se ale
konstrukcí, kapacitou, velikostí a výkonem. Náš sortiment nabízí řešení pro jakékoli požadavky:

Malé šnekové lisy

Velké šnekové lisy

Sítopásové lisy

25 May 2023 12:14:52 1/3

/cz.html
/cz/reseni.html
/cz/reseni/uprava-kalu.html
/cz/reseni/uprava-kalu/odvodneni.html
https://www.huber.de/cz/produkty/zpracovani-kalu/odvodneni/huber-snekovy-odvodnovac-kalu-q-pressr.html
https://www.huber.de/cz/produkty/zpracovani-kalu/odvodneni/huber-snekovy-odvodnovac-kalu-s-press.html
https://www.huber.de/cz/produkty/zpracovani-kalu/odvodneni/huber-sitopasovy-lis-b-press.html
/cz/reseni/uprava-kalu/odvodneni/systems-concept-for-sludge-dewatering.html
/cz/otisk.html
#


 

Photos

Řešení
Up to 80 percent savings: HUBER Screw Press Q-PRESS® minimises electricity costs for sludge dewatering

HUBER Screw Press Q-PRESS® with world premieres at STP Sargans

Sludge dewatering in a confectionery at Mondelez, Marlbrook

Sludge dewatering with the HUBER Screw Press Q-PRESS®

Dynamic inline mixer for optimized sludge dewatering

Animation: HUBER Sludge
Dewatering

https://www.youtube.com/watch?
v=2bE1Kb5FApc

Animation: Function and
components of new HUBER Screw
Press Q-PRESS® 620, 800

https://www.youtube.com/watch?
v=t1dSGJYTtCk

Animation: Function and
components of HUBER Screw
Press Q-PRESS® 440

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

Video: HUBER Screw Press Q-
PRESS® - here at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=5VsPNKbkJyA

Video HUBER Screw Press Q-
PRESS® - here in beverage
industry

https://www.youtube.com/watch?
v=T5sOUqy-zxk
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Q-PRESS® – The new HUBER Screw Press

Cost-efficient, low wear: HUBER ROTAMAT® Screw Press RoS 3Q in Finland

Produkty
HUBER šnekový odvodňovač kalu S-PRESS

HUBER šnekový odvodňovač kalu Q-PRESS®

HUBER Sítopásový lis B-PRESS

HUBER šnekové dopravníky Ro8 / Ro8 T
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