
WASTE WATER Solutions

Ефективне і надійне рішення для:  
– очищення стічних вод  
– видалення різних матеріалів  
– повторного використання води 

Установка повітряно-напірної 
флотації HUBER HDF



➤➤➤ Установка повітряно-напірної флотації HUBER HDF для  
очищення стічних вод за допомогою мікробульбашок
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➤➤➤ Опис процесу повітряно-напірної флотації 
HUBER 

Вода (або стоки), які підлягають очистці, потрапляє у 
флотаційну установку через подавальний 
трубопровід a. Воду насичують повітрям, 
мікробульбашки повітря (20 – 80 мкм), які 
утворюються під час раптового зниження тиску, 
ретельно перемішуються з частками у подавальному 
трубопроводі (спеціальна система “труба в трубі”) n. 

Бульбашки повітря причеплюються до поверхні 
твердих часток. Легкі утворення бульбашок і твердих 
часток вспливають вверх, на поверхню, де рівномірно 
розподіляються по всіх площині резервуару 
флотатора. Ламінарні умови забезпечують 
оптимальне розділення фаз. 

Згустки, які складаються з твердих часток і газу, 
утворюють шар піни на поверхні (флотаційна піна), 
яку знімають скребком b у воронку флотаційної піни 
c. Скребок має спеціальну конструкцію, яка дозволяє 
додатково зневоднити піну. Флотаційна піна або 
збирається у контейнер, або перекачується 
ексцентриковим шнековим насосом на інші стадії 
обробки (наприклад зневоднення шламу за 
допомогою шнекового пресу HUBER Q-PRESS) o. 

Пластинчастий сепаратор, який не засмічується e, 
збільшує корисну площу сепарації, що робить 
можливим великі гідравлічні навантаження на малий 
займаний простір. Доки вода направляється вниз, 
через отвори між нахиленими пластинами, 
вспливаючі згустки долають коротку відстань і 
прикріплюються до нижньої поверхні верхньої 
пластини, а тяжкі частинки опускаються на коротку 
відстань до верхньої поверхні нижньої пластини. 
Пластина утримує тонкі шари до моменту , коли вони 
стають товстими і компактними і відділяються від 
пластини і швидко зісковзують вверх або вниз вздовж 
поверхні пластини. Відділенні легкі утворення 
ковзають вверх і піднімаються на поверхню води, де 

утворюють шар флотаційної піни. Важкі утворення 
сповзають і опускаються вниз на дно резервуару в 
отвір для осаду f, звідки вони видаляються 
відцентровим шнековим насосом або усуваються 
самопливом під дією пневматичного шибера. 

Очищена вода, після того як вона потрапила в 
пластинчастий сепаратор, піднімається знову вверх 
через канал i до випускного резервуару h. Рівень 
води в резервуарі і глибина занурення скребка 
налаштовуються зміною висоти переливу ‒ зануреної 
перегородки g. 

До 30% впускної води використовується повторно для 
підгодтовки напірної води (для утворення 
бульбашок).  

Багатоступінчастий відцентровий насос j створює 
тиск близько 6 бар. Компресор k подає стиснене 
повітря (>12%) до ротора насоса, який створює 
маленькі бульбашки з більшою поверхнею для 
швидкого насичення води. Процес насичення води 
повітрям завершується в трубопроводі l. 

Насичена вода проходить через  редукційний клапан 
m, де утворюються мікробульбашки з діаметром від 
20 до 80 мкм, коли тиск насиченої води раптово 
падає. В подаючому трубопроводі n мікробульбашки 
ретельно перемішуються з стічними водами які 
надходять таким чином, що всі частинки вступають в 
тісний контакт з відповідним числом мікробульбашок. 

Мобільні  установки для тестування на місці. 
Наші пересувні установки дозволяють на місцях 
провести пілотні випробування і підготувати надійну 
систему . Установки, включаючи обладнання для 
попередньої хімічної обробки потоку , що надходить, 
поміщаються в 20-футовому (6 м) контейнері.



➤➤➤ Жири, масла, зважені частки, осад та розчинені 
забруднення

Проблема процесу і стічних вод 
Вода являється життєво важливим ресурсом 
споживання, який потребує економічного 
використання. 

Технологічна вода необхідна в багатьох виробничих 
процесах в якості розчинника для виробництва 
матеріалів або промивання. 

Рециркуляція і повторне використання води 
необхідне для економічних і екологічних цілей. 
Оскільки жири, масла, вспливаючі та зважені 
речовини, частинки що осідають і розчиненні 
забрудники повинні бути відділенні, щоб забезпечити 
хорошу і стабільну якість води. Вилучення цінних 
матеріалів з води може бути іншою додатковою 
ціллю. 

Також, запобігається ефект закупорювання та 
додаткового зносу трубопроводів даного обладнання, 
що збільшує його строк служби та експлуатаційну 
надійнсть підприємства. 

В місцях скиду технічної води, як стічної, часто 
вимагається її попередня очистка, щоб запобігти  
потраплянню в каналізацію токсичних та інших 
шкідливих речовин (напр. тяжкі метали тощо). 

Звичайні відстійники не завжди здатні забезпечити 
необхідну попередню очистку. Тому були розроблені 
різні види флотаційних процесів з яких, повітряно-
напірна флотація з рециркуляцією напірної води ‒ є 
найбільш ефективною.  

Установки повітряно-напірної флотації HUBER мають 
значно удосконалений флотаційний процес з 
використанням спеціальної впускної системи, яка 
забезпечує оптимальний контроль потоку всередині 
флотаційної ємкості. 

Фактично ламінарні умови в зоні розділення сприяють 
кращому поділу фаз. Багатоступеневий відцентровий 
насос для насичення рециркуляційної води повітрям 
виключає необхідність в дорогих ємкостях під тиском 
з високими вимогами по обслуговуванню. 
Вмонтований пластинчастий сепаратор збільшує 
ефективну площу розділення і, як наслідок, дозволяє 
створювати невелику і недорогу конструкцію. 

Установки повітряно-напірної флотації HUBER 
застосовуються в різноманітних промислових і 
комунальних сферах : 

 

➤ Бойнях ВРХ 

➤ М’ясокомбінатах 

➤ Рибокомбінатах 

➤ Молокозаводах 

➤ Виробництвах напівфабрикатів 

➤ Виробництвах молочної продукції 

➤ Заводах по виробництву консерви 

➤ Закладах швидкої їжі 

➤ Виробництвах мила 

➤ Виробництвах косметики 

➤ Текстильній промисловості 

➤ Хімічній промисловості 

➤ Нафтохімічній промисловості 

➤ Обробках заліза і сталі 

➤ Гальванічних виробництвах 

➤ Рекультивації землі 

➤ Управлінні відходами 

➤ Очистках побутово-комунальних стоків 
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Установка повітряно-напірної  
флотації HUBER HDF

➤➤➤ Системний підхід
Ми пропонуємо повну систему для  фізико-
хімічної очистки, поєднуючи установку 
повітряно-напірної флотації HUBER HDF з іншими 
виробами НUBER. 
➤ Попередня хімічна обробка відбувається шляхом 

коагуляції, нейтралізації і флокуляції в 
трубчастому реакторі для покращення 
ефективності сепарації і навіть усунення деяких 
розчинених забрудників. 

➤ Механічна очистка здійснюється за допомогою 
шнекової решітки HUBER ROTAMAT Ro9 або 
барабанної решітки HUBER ROTAMAT Ro2 чи 

комплексної установки HUBER ROTAMAT Ro5. 
➤ Обробка зважених і осадженних речовин : 

загущення за допомогою шнекового загущувача 
HUBER S-Drum, зневоднення здійснюється 
шнековим пресом HUBER S-PRESS або HUBER Q-
PRESS. 

➤ Повна система очищення стоків: додаткова 
біологічна очистка з мембранними установками 
HUBER VRM® (➜ пряме скидання), а доочистка – з 
піщаними фільтрами HUBER CONTIFLOW® CFSF.

➤➤➤ Підвищення ефективності очистки хімічним способом

Флотація за допомогою мікробульбашок

Вхід

Альтернатива: 
Хімічна обробка

Нейтрализация: 
Нейтралізація суміші води за допомогою дозування 
нейтралізуючих речовин, автоматичне регулювання

Коагуляція: 
Хімічна реакція 

розчинених 
забруднень з солями 

металу для утворення 
та відділення твердих 

речовин

Флокуляція: 
Укрупнення і 
стабілізація 
мікрочасток, які 
знаходяться в 
завислому стані шляхом 
дозування коагулянтів


