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➤➤➤ Tilanne
Kotitalousjätteessa oleva orgaaninen osa, biojäte ja muu
orgaaninen jäte (pilaantunut ruoka yms.) sisältävät
suuren energiapotentiaalin. ”Orgaanista energiaa” on
käytetty jätteenkäsittelyssä jo monen vuoden ajan, mutta
melkein kaikissa tapauksissa tarvitaan ensin jätteen laaja
esikäsittely. On olemassa monia tapoja saada jätteeseen
sisältyvä energia uusiokäyttöön tai ottaa talteen
käyttökelpoisia tuotteita (esim. jätepottoaine). Tuotteen
laadun takaamiseksi on tärkeätä valita käsittelyyn oikea
teknologia. Sekä aerobisessa että anaerobisessa
käsittelyssä (kuiva / märkä) on prosessivaiheita, jossa
valittu ja sovellettu teknologia, voi olla ratkaiseva tekijä
tuotteen laadun kannalta (biokaasu, komposti, jne). 

➤➤➤ Vaatimukset 
Biojätekäsittelyn alalla HUBER tarjoaa laitteita, jotka ovat
suunniteltu perusmateriaalin käsittelyyn ja lietteen
kuivaamiseen. Kun tarvitaan laite mineraalisen aineen
erotukseen, kuten lasin tai hiekan, tai muovin ja paperin
erotukseen mädätysjäännöksestä, tai edellytetään
kuivauksen jälkeen korkeaa mädätetyn lietteen kuiva-
ainepitoisuutta, tai halutaan käyttää poistolämpö lietteen
termiseen kuivaamiseen kierrätyskustannusten
pitämiseksi alhaisina - niin HUBERilla on aina tähän
ratkaisu. 

Häiriötä aiheuttava materiaali poistettu  
ROTAMAT® Ro 1 Bio hienovälpällä

Jäänösmateriaali poistettu 
ROTAMAT®  Ro 5 Kompakti laitteesta

Pesty mineraalinen aines poistettu 
COANDA RoSF 4 hiekanpesurista 
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Kevyt materiaali erotettu STRAINPRESS® SP 4 laitteella Mädätysjäännös kuivattu  
ROTAMAT® RoS 3 Ruuvikuivaimella



WASTE WATER Solutions  

Termisesti kuivattu mädätysjäännös HUBER BTplus Nauhakuivain 

➤➤➤ Käsittelyvaiheet
Perusmateriaalin käsittely
Materiaali, joka toimitetaan (bio) jätteen
mädätyslaitokseen on esilajiteltu ja silputtu ennen kun
siitä tehdään lieteseos (pulpperissa), jossa käytetään
(prosessi) vettä. Tuore biojäteliete sisältää edelleen
suuren määrän tehotonta materiaalia (kuten muovia,
puuta, hiekkaa, lasia jne) joka ei sovellu biokaasun
tuotantoon ja näinollen poistetaan lietteestä.

Karkean materiaalin erotus
ROTAMAT® Ro 5 Bio Kompakti esikäsittelylaitteella
Karkean, laskeutuvan ja kelluvan aineksen määrä
(bio)jätelietteessä minimoidaan ROTAMAT® Ro 5 Bio
kompaktilla esikäsittelylaitteella ja näinollen ehkäistään
sakan muodostusta ja kelluvien kerrostumien muodostus
prosessin seuraavissa vaiheissa. Karkea aines erotetaan
luotettavasti tähän tarkoitukseen kehitetyllä ROTAMAT® 
Ro 1 Bio hienovälpällä. 
Välpän alla oleva ilmastettu hiekanerotin minimoi karkean
aineksen määrän mädätysprosessissa koska siihen on
suunniteltu erityinen vaahdonpoistoruuvi ja se on
varustettu HUBERin tunnetulla hiekanpoistojärjestelmällä. 

Karkea aineksen käsittely
HUBER WAP välpepesurilla ja
COANDA RoSF 4 hiekanpesurilla
Erotetun karkean aineksen pesu, pesee pois materiaaliin
kiinni jääneen, mädätykseen kelpaavan orgaanisen
aineen sekä vähentää jätekustannuksia / edistää
materiaalin uudelleenkäyttöä, kuten esim. hiekan käyttö
maarakennusmateriaalina. 

ROTAMAT® Ro 5 Bio Kompakti esikäsittelylaite

ROTAMAT® Ro 1 Bio Hienovälppä

COANDA RoSF 4 Hiekkapesuri

HUBER WAP Välpepesuri
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Vaahdon poisto STRAINPRESS® SP
Lietteenpuhdistajan avulla
Joissakin käsittelyprosesseissa kevyt ja kelluva materiaali
ei ole tehokkaasti erotettu ja tämä johtaa
vaahtokerroksen  muodostumiseen, ongelmiin
mädätysjäännöksen käsittelyssä ja huonompilaatuiseen
kompostiin. Tämän aineksen erotus syötössä tai poistossa
minimoi haitalliset vaikutukset koko prosessissa.
STRAINPRESS® SP Lietteenpuhdistaja voidaan helposti
jälkiasentaa putkistoon, ja se säästää energiaa ja antaa
suljetun järjestelmän edut.

➤➤➤ Mädätysjäännöksen ja
prosessiveden käsittely

Mädätysjäännöksen käsittely  ROTAMAT® RoS3
Lietteenkuivaimella
Mädätetty biojäteliete käsitellään energiaa säästävällä
ROTAMAT® RoS 3 Lietteenkuivaimella (erikoisversio
teollisuussovelluksille) ja käsittelyyn lisätään polymeeriä.
Riippuen syötettävän lietteen laadusta ja esikäsittely-
laitteiden tekniikasta voidaan kuivatun lietteen kuiva-
ainepitoisuudeksi saada jopa 35%.

Mädätysjäännöksen käsittely HUBER Termisellä
nauhakuivaimella BTplus / HUBER
Aurinkokuivaimella SRT
Kuivattu mädätetty liete käytetään usein lannoitteenna
tai se kompostoidaan. Lietteen määrästä ja
jatkokäsittelystä riippuen, on yksi vaihtoehto kuivata liete
termisesti. Useimmissa mädätysprosesseissa käytetään
lämmitysyksikköä energian tuotantoon. Lämpöä
tuotetaan enemmän kun mitä mädätysprosessissa
tarvitaan. Ylimääräinen lämpö voidaan käyttää
mädätysjäännöksen kuivaamiseen HUBER BTplus

termisellä nauhakuivaimella tai tukea kuivumisprosessia
HUBER SRT Aurikokuivaimessa. Poistolämmön käyttö
takaa taloudellisen lietteen termisen kuivaamisen. 

Prosessiveden käsittely 
HUBER HDF Fotaatiolaitteella
Lietteenkuivaimesta tuleva suodosvesi käytetään usein
uudelleen lisäämällä se (bio)jätteen sekaan sen
muuttamiseksi lieteseokseksi. Jos prosessivettä pitää
edelleenkäsitellä, esim. jos käytetään lämmönvaihtimia,
voidaan veden kiintoainemäärää vähentää HUBER
Flotaatiolaitteen avulla. 

Vaahdon poisto STRAINPRESS® SP-4 Lietteenpuhdistajalla  

ROTAMAT® RoS 3 Lietteenkuivain

HUBER BTplusTerminen nauhakuivain 
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Biojätteen käsittely 

Rakenteellisesti turvallinen suunnittelu ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetuilla tuotteilla
Korkeat turvallisuusstandardit ja helppopääsyiset tilat
ovat edellytyksiä ongelmattomalle ja turvalliselle
prosessille rakennus- ja tuotantoalalla. HUBERilla on laaja
valikoima turvatuotteita ja apulaitteita valmistettu
ruostumattomasta teräksestä, kuten:

➤ Miesluukut ja lisävarusteet 
➤ Huoltotasot 
➤ Tikkaat, kaiteet, ylikulut
➤ Paineovet
➤ Ilmanvaihtoluukut
➤ Läpiviennit 

Miesluukku / sisäänkäynti Turvakaiteet mädättämön portaikolle.

Ottakaa yhteyttä meihin, näytämme mielellämme jonkun
50 referenssikohteestamme, jossa käsitellään

(bio)jätekäsittelyn jätevesiä ympäri maailmaa.

➤➤➤ Referenssiasennukset

Mädätyslaitos Espanjassa, jossa 
ROTAMAT® Ro 5 Bio Kompakti esikäsittelylaite

Mädätyslaitos Belgiassa, jossa lietettä kuivataan 
ROTAMAT® RoS 3 Ruuvikuivaimella 
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