
WASTE WATER Solutions

Класифікатор-мийка піску
HUBER RoSF4

Класифікація, промивання, зневоднення піску в одній
установці
– Знижені кошти зберігання / утилізації піску
– Ефект Коанда забезпечує високу ефективність

класифікації піску
– Органічна складова менше 3 %
– Висока пропускна здатність твердих речовин 
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Пісок з піскоуловлювачів очисних споруд
Пісок, який міститься у стічних водах, зазвичай
видаляється у піскоуловлювачах під впливом
гравітаційних або відцентрових сил, з метою захисту
наступних обладнань. Сьогодні доступні різні типи
піскоуловлювачів, які, однак, сепарують не лише
мінеральні речовини, але й органічні частки, залежно
від гідравлічних умов впускного потоку.
Відсепарований матеріал транспортується далі, за
допомогою насосів, від пускоуловлювачів до
сепараторів піску, які видаляють з потоку тверді
частки, без жодної класифікації. У результаті
показник втрати маси при прокалювання для
отриманого матеріалу становить від 10 до 80%,
залежно від типу розміру прозорів, отворів решітки
для механічного очищення стоків. Вміст води сягає 50
‒ 80%.
Висновок: великі кошти утилізації, транспортування
та зберігання на полігонах; додатково дуже поганий
гігієнічний стан.

Пісок з каналізаційних систем, колекторів,
забруднення з автошляхів
Ці сирі матеріали в тій чи іншій мірі містять у собі
органіку (осад, листки тощо), але вони також містять
й сторонні речі, схожі на побутові відходи, каміння, а
також великий вміст води. Додатково, передбачити
майбутній склад практично неможливо, тому
показник втрати маси при прокалюванні коливається
в межах 5‒80%, а вміст води: 40‒90%
Висновок: Надзвичайно високі витрати коштів на
зневоднення,сепарацію,транспортування та
зберігання на полігонах.

➤➤➤ Ситуація

Опис:
a Впускна суміш: пісок‒органіка‒вода
b Камера завихрення
c Резервуар Коанда
d Двигун пристрою перемішування
e Випускний отвір
f Видалення органіки електричним

кульовим клапаном
g Технічна вода

h Пристрій перемішування
i Зона псевдозрідження піску
j Органіка
k Шнековий транспортер піску
l Промитий і зневоднений пісок

< 3% втрата маси при прокалюванні
m Спускний отвір

Принцип роботи HUBER Coanda RoSF4



  WASTE WATER Solutions

Швидкості потоку у класифікаторі-мийці піску HUBER
Coanda RoSF4 (вимірювання виконав Технічний
університет в Мюнхені)

Промитий пісок, видалений на очисних спорудах

Швидкість

Після видалення органічної складової, чистий пісок
відводиться шнековим транспортером, де статично
зневоднюється, і скидується в контейнери.
Органічні матеріали, які залишились у резервуарі
Коанда, видаляються автоматично (електромагнітний
клапан), але перемінно, залежно від загального
тиску.

1.254 м/сек
0.125 м/сек
0.012 м/сек

‹

‹

‹

Дизайн і функціонал
Класифікація і промивання в одній установці
HUBER Coanda RoSF4 поєднує у собі класифікатор і
мийку піску в одному обладнанні. За допомогою
ефекту Коанда, підтримується постійно висока
ефективність сепарації та промивання піску.

Ефект Коанда ‒ для високих результатів
класифікації піску
Суміш піску, органіки та води поступає у камеру
завихрення, де утворюється швидкий обертовий рух, і
далі потрапляє до резервуару Коанда.

Потік проходить вздовж вигнутої внутрішньої
поверхні резервуару, а ефект Коанда направляє потік
до стінок вигнутої поверхні.Таким чином, плавно, без
утворення завихрення, потік змінює напрямок руху з
вертикального на сповільнений горизонтальний.
Діаграма поруч показує високу швидкість потоку
(червоні вектори) при впускному отворі резервуару
Коанда, яка переходить у сповільнений стан (залені
вектори). Поступово, ближче до дна резервуару,
напрямок потоку знову змінюється на вертикальний,
де ближче до впускного отвору ‒ знову
прискорюється. Тверді частки, які містяться у суміші
(пісок, органіка) відокремлюються від потоку під
впливом зменшення швидкості та напрямку потоку.
Згодом вони осідають у нижній частині резервуару.
Спеціальна схема руху потоку дозволяє досягнути
високих результатів сепарації: 95%, діаметр зерен
0,20-0,25 мм.
Ступінь сепарації залежить від швидкості осідання
твердих тіл (залежно від густини та розміру частки)

Псевдозріджений шар ‒ ефективне промивання
піску 
Під час промивання піску органічна складова
відокремлюється від мінеральних часток. Даний
процес відбувається у нижній частині резервуару
обладнання HUBER Coanda RoSF4 де утворюється
псевдозріджений шар. Промивна вода постачається у
нижню камеру і відділена від резервуару Коанда
перфорованою плитою з гумовою мембраною.
Промивна вода рухається вертикально вверх, крізь
мембрану і рівномірно розприділяється по усій нижній
поверхні резервуару, тим самим, утворюючи
псевдозріджувальний шар. У межах даного шару,
мінеральні частки вдаряються один об одного і таким
чином видаляється органіка з їх поверхні. Цей процес
також підтримує пристрій перемішування, який
підтримує частки у постійному русі.
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Знижені витрати на утилізацію та покращений
гігієнічний стан, разом з класифікатором-мийкою
піску HUBER Coanda RoSF4

➤➤➤ Установки в експлуатації

➤ Не вимагається додаткове механічне очищення
(наприклад < 4 мм)

➤ Велика пропускна спроможність піску, гравію
➤ Пасує для обробки піску з каналізацій, колекторів,

автошляхів.
➤ Відсутнє подрібнення/розкришення каменю,

гравію всередині установки
➤ Шнек зафіксований з обох кінців, з метою

мінімалізації зносу
➤ Оптимальне видалення піску, навіть при

постачанні пульпи, завдяки он-лайн вимірюванню
рівня піску 

➤ Герметична установка, відсутність неприємного

запаху 
➤ Окреме видалення органічних речовин дозволяє

влаштувати окрему незалежно обробку для
органіки

➤ Великі діаметри шнеків для високої пропускної
здатності

➤ Матеріал виготовлення: пасивована нержавіюча
сталь

➤ Більше ніж 2000 установок по всьому світу з
успішою експлуатацією та задоволеними
клієнтами

➤ Легка інтеграція в існуючий технологічний процес
➤ Пропускна здатність до 3 м3/год твердих часток

➤➤➤ Переваги для клієнта

➤➤➤ Варіанти процесів промивання піску

Технічна вода

Піскоу-
ловлювач

Пісок з каналізаційних систем, автошляхів

Подача води

Вида-
лення
органі-

ки

промитий
пісок, втрата
при прокалю-

ванні< 3%

➤ Зниженні витрати на зберігання
➤ Ефективність сепарації 95% розмір зерен 0.20 –

0.25 мм.
➤ Вміст органіки у промитому піску не перевищує 3%
➤ Ступінь зневоднення піску прибл. 90 % сухого

залишку

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
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Класифікатор-мийка піску
HUBER RoSF4

Інноваційні технології: класифікатор-мийка піску
HUBER Coanda RoSF4 розмір 3, морозостійка версія
для встановлення на відкритому просторі


