WASTE WATER Solutions

Обертова барабанна решітка
HUBER ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

Надійна та перевірена механізована решітка для міських
очисних споруд, та промисловості
– з інтегрованою системою пресування відходів
– з інтегрованою системою промивання відходів
– більше 2000 установок по всьому світу

➤
➤
➤Проблема? – У нас є рішення!

Для якісної роботи міських і промислових очисних
споруд (для очищення стоків або технічної води),
необхідне механічне очищення у якості першого етапу
видалення максимально можливої кількості
вспливаючих та зважених речовин.
Мета заключається у тому, щоб досягти максимальної
ефективності очищення з врахуванням існуючих
гідравлічних умов. Експлуатаційна надійність,
ефективність та гігієнічність являються важливими
показниками роботи установки механічного очищення

Робота барабанної решітки HUBER ROTAMAT® полягає
на унікальній системі, яка дозволяє поєднувати
сепарацію, промивку, транспортування, ущільнення та
зневоднення в одній установці
В залежності від прозору решітки (0,5 - 6 мм) або
розмір перфорації (1 - 6 мм), а також її типорозміру
(діаметр барабану до 3000 мм), пропускна здатність
може бути індивідуально адаптована до конкретних
вимог об’єкту.

Барабанна решітка HUBER ROTAMAT® повністю
виконана з нержавіючої сталі і оброблена у ванній з
травильним розчином. Решітку можна встановлюванти
безпосередньо в канал або окремий резервуарз
нержавіючої сталі.

Ro2: барабанна решітка з
клиноподібними
стрижнями ≥ 0.5 мм

Принцип роботи :

Барабанна решітка з обертовим барабаном HUBER
ROTAMAT® встановлюється безпосередньо в канал або
постачається у вже готовому резервуарі, під кутом
35°. Потік стічної води поступає у відкриту частину
барабана решітки, розташованого під кутом.
Вспливаючі та зважені речовини затримуються на
барабані. Закупорювання поверхні решітки створює
ефект додаткову фільтрацію, завдяки чому, можуть
затримуватися тверді частки меншого розміру, а ніж
прозор чи перфорація.

Барабан починає обертатися, коли рівень води перед
решіткою досягає певної, попередньо заданої висоти.
Даний ефект спостерігається у результаті
закупорювання отворів відходами. Обретова
барабанна решітка підіймає механічний шлам, який
під дією гравітації потрапляє у лоток розташований по
цетрі. Видалення забруднень з барабану здійснюється
за допомогою щітки та форсунок. Шнековий
транспортер у лотку обертається одночасно з
барабаном і транспортує відходи по закритій
нахиленій трубі, шнек транспортує, зневоднює та
ущільнює механічні забруднення, без виникнення
неприємного запаху і потім скидає їх у контейнер або
наступний конвеєр.

RPPS: Барабанна решітка з
перфорованими пластинами≥1.5мм

У порівнянні з барабанними решітками з
клиноподібними стрижнями (зображення зліва) з
перфорованими фільтрувальними елементами
барабанної решітки HUBER ROTAMAT® RPPS
(зображення посередині) досягається значно вища
ефективність сепарації.

STAR: Барабанна решітка з
перфорованими
пластинами ≥ 1.0 мм

Завдяки зіркоподібній формі барабана, корисна
фільтрувальна поверхня решітки (зображення
справа) збільшена практично на 30%, при цьому вона
має ідентичний номінальний діаметр, а гідравлічна
пропускна здатність — значно вища.

➤
➤
➤ Інтегрована система промивання відходів IRGA
Для оптимізації процесу очищення можна передбачити
інтегровану систему промивання механічних відходів
IRGA. Вона дозволяє покращити співвідношення карбону
та азоту у попередньо очищених стоках. Більш того,
система IRGA знижує витрати на утилізацію механічних
забруднень.
Принцип роботи HUBER ROTAMAT® дозволяє інтегрувати
систему промивання відходів безпосередньо у жолоб
➤ Оптимальне співвідношення ціни і якості
➤ Проста модернізація

➤ Мінімальні затрати на утилізацію

➤ Покращені робочі та гігієнічні параметри

➤ Практично цілковите промивання механічних
відходів
➤ Полегшення конструкції приблизно на 50%
➤ Ступінь зневоднення до 40% сухої маси

Ступінь зневоднення може бути збільшений на понад
45% сухої маси, завдяки поєднанню приладу високого
тиску та інтегрованої системи промивання відходів IRGA.
Така конмбінація гарантує досягнення максимальної
степені зневоднення та зниження затраз на утилізацію
та експлуатацію.

Барабанна решітка з обертовим барабаном HUBER
ROTAMAT® з інтегрованою системою промивки
механічних відходів IRGA

➤
➤
➤ Переваги барабанної решітки з обертовим барабаном
HUBER ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR
a) Незначні втрати напору — висока ефективність
очистки
За рахунок форми барабана і встановлення під
кутом 35°, фільтраційна площа, яку займає решітка,
набагато більша, ніж у вертикальних та нахилених
під великим кутом решіток. Результатом цього
являються незначні втрати напору і максимальна
продуктивність.

b) Конструкція повністю виготовлена з
нержавіючої сталі

Прилад повністю виготовлений з нержавіючої сталі, і
оброблений у травильному розчині, що усуває
можливість виникнення корозії і, відповідно, знижує
необхідність у регулярному технічному
обслуговуванні.

c) Відсутність байпасу
Потік поступає у барабан через відкриту передню
частину, а покинути її може тільки після
проходження крізь поверхню фільтраційного
елементу. Це запобігає переповненню установки і
гарантує, що механічні відходи завжди будуть
затримуватись на барабанній решітці.

d) Поєднання декілької функцій в одній системі

За допомогою решіток ROTAMAT® здійснюється
видалення, транспортування, промивання,
зневоднення та ущільнення механічних забруднень
всього лише в одній компактній установці.
Додатковий елемент для збору відходів (наприклад
мішок) забезпечує роботу всієї системи без
виникнення неприємного запаху.

e) Установка ззовні приміщення
Морозостійка зовнішня установка. Також решітка
HUBER ROTAMAT® може постачатися з
опалювальною системою та теплоізоляцією.

f) Модернізація

Конструкція решіток ROTAMAT® дозволяє виконувати
модифікації, тому системи можуть бути адаптовані
до необхідних змін. Наприклад, можливе
підключення опалення і/або інтегрованої промивки
механічних забруднень. Прозор також можна
зменшити, з метою відповідності до більш жорстких
вимог.

g) Мінімальне технічне обслуговування

Відсутність змазки. Достатньо лише регулярних
перевірок та візуального огляду.

➤
➤
➤ Барабанна решітка з обертовим барабаном HUBER
ROTAMAT® PRO
Спеціальна конструкція барабанної решітки з
обертовим барабаном HUBER ROTAMAT® PRO дозволяє
відділити рівень води у лотку від рівней води до і
після решітки. Це досягається завдяки закритій
системі, розташованій нижче перфорованої поверхні
лотка. Рідка фаза відводиться з закритої системи з
допомогою вакуумного насосу, який перекачує потік
назад, до початку пристрою. Тверді частки
промиваються, ущільнюються і вивантажуються
шнековим транспортером. Такий спосіб роботи
забезпечує безперервну роботу рештіки з постійним
рівнем води перед її входом в установку. В результаті
значно підвищується продуктивність пристрою.
Система PRO може застосовуватись навіть при
наявності високих рівнів води на наступних стадіях.
Оскільки повернення зворотньої води у лоток
неможливий, шлам відводиться шнековим
транспортером, який забезпечує надійність роботи
системи.
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➤
➤
➤ Переваги:
➤ Розділені рівні води

➤ Підвищена продуктивність завдяки постійному
підтриманню максимального рівня води протягом
довгого часу
➤ Надійна робота навіть при високому рівні застою
води

➤ Особливо підходить для застосування з насосною
подачою
➤ Легко переобладнується у будь-який тип
барабанних решіток з обертовим банабаном
HUBER ROTAMAT®

➤ Перфорація: 1 – 6 мм, обертова конструкція або
конструкція із зіркоподібним барабаном (версія
'Star')
➤ Діаметр барабанної решітки: 780 – 3000 мм

➤ Сфера застосування: механічне очищення і захист
наступних мембранних систем

Барабанна решітка з обертовим барабаном HUBER ROTAMAT® PRO. Рідка фаза із лотка видаляється за допомогою
насосу.

➤
➤
➤ Барабанна решітка HUBER ROTAMAT® STAR
Барабанна решітка HUBER ROTAMAT® STAR спеціально
розроблена для тонкої механічної очистки. Робота
ROTAMAT® полягає на добре зарекомендованому
принципі: сепарація,промивання, траспортування та
ущільнення шламу в одному приладі. Щоб збільшити
продуктивність очищення, барабан решітки RPPS-Star
має зіркоподібну форму з зигзигоподібною
поверхнею. Така конструкція, барабанної решітки
HUBER ROTAMAT® STAR, забезпечує збільшення
фільтрувальної поверхні, а також збільшує
продуктивність приблизно на 30% при такому ж
діаметрі барабану. Версія STAR поєднує переваги
максимальної фільтруючої поверхні та високу степіню
очищення. Така іноваційна розробка з підвищеною
продуктивністю дозволяє оптимально та економічно
підібрати розміри установки, що дозволить зменшити
необхідний простір і скоротити витрати на
будівництво.
Барабанні решітки HUBER ROTAMAT® STAR переважно
використовуються з перфорацією 1 / 1,5 / 2 мм для
встановлення на міських і промислових очисних
спорудах, також решітки застосовуються для захисту
мембранних систем. Вони можуть встановлюватись
на етапі механічного очищення або після
піскоуловлювачів. Доступна спеціальна конструкція
решітки PRO для засосування в тих місцях, де
необхідне збільшення пропускної здатності.

Схематичне зображення перфорованої барабанної
решітки HUBER ROTAMAT® STAR

➤
➤
➤ Переваги

➤ Видалення волосся та волокон для захисту
установок мембранної фільтрації

➤ Тонка очистка великих об’ємів стічних вод у
гравітаційному каналі з незначними втратами
напору

➤ Збільшення продуктивності приблизно на 30%
завдяки зигзигоподібній конструкції барабанної
решітки

Значне зібльшення гідравлічної продуктивності
(прибл 30%) завдяки зигзагоподібній конструкції
барабанної решітки

➤ Висока ефективність сепарація
➤ Перфорація: 1 / 1.5 / 2 мм

➤ Підходить для встановлення у існуючих каналах
або для встановлення у резервуарі

➤ Міцна конструкція, незначна потреба в технічному
обслуговуванні
➤ Діаметр барабана: 780 – 3000 мм

Барабанна решітка HUBER ROTAMAT® STAR, діаметр
2600 мм, перфорація 1 мм

➤
➤
➤ Декілька прикладів з тисячі встановлених машин

Барабанна решітка HUBER ROTAMAT®,встановлена у
каналі, та накрита конструкцією з нержавіючої сталі.
Типорозмір від 600до 3000
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Індивідуально адаптована установка з відвідною
трубою для вивантаження механічних відходів
безпосередньо у контейнер

Барабанна решітка HUBER ROTAMAT®, змонтована у
резервуарі з нерж. сталі. Типорозмір від 600 до 2400

3 установки ROTAMAT® STAR, типорозмір 1000 з
префорацією 1.5 мм, захищають наступні мембранні
устаткування від пошкоджень

Барабанна решітка ROTAMAT® STAR, діаметр 2600 мм,
перфорація 1 мм, оброблена у ванній з травильним
розчином

Діаметр барабанної решітки:

Прозори:

➤
➤
➤ Розміри решітки
Кут встановлення:

600 - 3000 мм
35°

ТзОВ «Huber Technology»

Вул. Рижова 51, 02-495 Варшава, Польща
тел. +48 22 572 28 60 • факс + 48 22 572 28 68
huber@huber.com.pl • www.huber.com.pl

Перфорація:

З урахуванням технічних змін
0,03 / 1 – 10.2019 – 10.2019

0.5 - 6 мм
1 - 6 мм

Обертова барабанна решітка
HUBER ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

