
HUBER SE  .   www.huber.de 

Соларно изсушаване на утайки – 
една благоприятна за околната 

среда трайна технология 

Mай 2016  

Себастиан Климт 

Регионален мениджър продажби  



HUBER SE  .   www.huber.de 

Какво да правим с утайките от ПСОВ ? 

Наторяване или изгаряне? 

 

Утайка! 

Предимства от изсушаването на утайки 
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Предимства от изсушаването на утайки 



Редукция на маса и обем 
 

 

Пример: СВ на вход = 25%, СВ на изход = 75% 

 

Редукция на маса: 9 т/ден   =>          3 т/ден 

            3285 т/година =>  1095 т/година  

       

Редукция на обем:  9 м³/ден   =>      3,6 м³/година 

              3285 м³/година =>1314 м³/година 

 

Предимства от изсушаването на утайки 
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Предимства от изсушаването на утайки 

Изсушен шламов гранулат – един мощен ресурс 

Стабилен продукт / лесно складиране  

Редуцирани разходи –  
разходи за транспорт, такси за разтоварване 

Повишена топлинна стойност – Изсушената утайка е  
с 8 - 12 MJ/кг (5 пъти повече от обезводнената утайка)  

Изсушени утайкови гранули –  

работата с тях е лесна и чиста  
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Помислете за слънцето като за източник на енергия …. 
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Изсушаване на утайки от ПСОВ със соларна енергия 

Nr. Area Evaporation Storage population equivalent m²

1 Salvador 2,2 t/a/m² no winter storage 25,85 PE

2 Cali 1,8 t/a/m² no winter storage 21,58 PE

3 Tampa 1,7 t/a/m² nearly no winter storage 20,63 PE

4 Los Angeles 1,9 t/a/m² winter storage 21,94 PE

5 Sydney 1,4 t/a/m² winter storage 16,72 PE

6 Palma de Mallorca 1,7 t/a/m² winter storage 20,28 PE

7 Krakau 0,9 t/a/m² winter storage 10,32 PE

8 Rhiad 2,3 t/a/m² winter storage 27,51 PE



Клапан /  

подаване  

свеж въздух 

Интензивна вентилация  

с голям въздушен поток  

висока вентилационна мощност 

Захранване с 

мокра утайка  

Основна зона на 

изсушаване  

Високо ефективна 

зона на изсушаване  

Пренос на 

изсушаващ въздух 

над шламовата леха 

Вентилация / наситеният 

въздух излиза 

Изсушаване на утайки от ПСОВ със соларна енергия 
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Равномерно разпределяне, преобръщане и транспортиране 

Утайката се поема от ротираща лопата …въртяща се обратно на движението…утайката ротира над барабана 

 

 

Утайката цялостно се размесва, преобръща и същевременно  се транспортира напред. 



Равномерно разпределяне, преобръщане и транспортиране 
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Съдържание на сух остатък по дължината на парника 

Обратно размесване 

 Бързо повишаване сухия остатък  

    на вход  

 Елиминиране амонячната течна фаза 

 Интензивно сушене в края   

    (предотвратяване на прах) 
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По-малко миризми, по-малко прах 

Представяне на емисиите амоняк / миризми 

Температура: константна 
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       По-малко миризми и прах 

 Незабавно смесване и аериране     

 Шнеков транспортьор -  

 Капсулован транспорт  

 Малки количества утайка  

 Непрекъснато, линейно захранване  

 Напълно автоматичен процес –                                        

свързан с управлението на SRT 

 

 

По-малко миризми, по-малко прах 

Транспорт от обезводняването на утайки към 

SRT посредством шнеков транспортьор – 

Референтно съоръжение в Пенцинг  

Разтоварване на утайката вътре в SRT – 

Референтно съоръжение в Пенцинг  



Допълнително оборудване SRT:  Парникова конструкция 
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Oпции за захранване & разтоварване – колесен товарач/камион 

 

 

 

 

 

 Предимства  

 Евтино решение – 

     няма инвестиции, разходи за 

     работа & поддръжка за автоматично 

     захранващо устройство  

 Оползотворяване на съществуващи 

ресурси 

 Захранване гъвкаво & при нужда 

 

 Захранване & разтоварване – Опции SRT 
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Oпции за захранване & разтоварване – шнеков транспортьор 

 

 

 

 

 

 Предимства 

 Напълно автоматичен процес – 

свързан с управлението на SRT 

 Малки количества утайка – 

непрекъснато захранване 

 Незабавно аериране и смесване 

 По-малко миризми 

 

 Захранване & разтоварване – Опции SRT 
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Местоположение:      близо до Вроцлав 

Тип изсушител:      SRT/SE 

Изсушителна повърхност:   900 м²  

Пуск в експлоатация:       Aвгуст 2010 

Капацитет утайка:      1.200 т/г @ 25% СВ  

Крайно СВ-съдържание:      ~ 80 % сух остатък 

Енергоснабдяване:       соларно + подово отопление 

Размер на парника:        10 м x 120 м 

Клодзко, Полша  
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 Машина проектирана за ефикасно изсушаване на утайките 

 най-високи степени на изпарение 

 Лесна и икономична експлоатация:  

 Приблизително 30 kWh електроенергия на тон водоизпарение  

 Без износващи се части за първите две години  

 Обръщащо устройство предвидено за ниска парникова конструкция 

(икономична сграда)  

 Отлично смесване и аерация на утайката  

 по-малко миризма, по-малко прах  

 Различни възможности за захранване и разтоварване 

 

 

Обобщение 
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Много благодаря за Вашето внимание! 

Себастиан Климт 

Регионален мениджър продажби  
 

Телефон: +49-8462-201-164 

Факс :                    +49-8462-201-249 
 

E-Mail:      mailto:ks@huber.de 

Internet:    http://www.huber.de 


