
WASTE WATER Solutions

Luotettava hienovälppäys, jossa maksimi erotustehokkuus 

– Maksimi kuitujen ja hiusten erotus
– Takaa membraanilaitteille käyttövarmuutta 
– Maksimi COD / BOD5 erotusaste

HUBER Rumpuvälppä LIQUID



    

➤➤➤ Tilanne
Mekaanista esiäsittelyä tarvitaan sekä kunnallisilla että
teollisuuden jätevedenpuhdistamoilla poistamaan
karkeata jätettä sekä erottamaan kelluvaa, laskeutuvaa ja
leijuvaa kiintoainetta.  
Riippuen jäteveden käsittelyprosessista pitää
esikäsittelyjärjestelmä vastata erilaisiin
erotusvaatimuksiin.  Erityislaitoksiin, jossa käytetään MBR
tekniikkaa, kohdistuu mekaaniseen esikäsittelyyn
korkeimmat erotusvaatimukset, koska kaikki karkea
materiaali tulee poistaa.
Kustannustehokkaan ratkaisun ei pidä ainoastaan
saavuttaa vaadittua erotusastetta, vaan sen kapasiteetti
tulee myös olla suuri ja sen pitää tarjota maksimi
käyttövarmuus.

➤➤➤ Ratkaisumme: 
HUBER Rumpuvälppä
LIQUID

HUBER Rumpuvälppä LIQUID on saatavissa erilaisilla
varusteilla ja se soveltuu monille erilaisille sovelluksille,
jossa halutaan erottaa kiintoainetta nesteestä.
Riippuen asennuspaikan erilaisista vaatumuksista on
vaakatasossa oleva rumpu varustettu mesh-verkolla,
kiilalankaseulalla tai reikälevyllä. 
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➤➤➤ Rakenne ja toiminta
HUBER Rumpuvälppä LIQUIDin tunnusomainen osa on
seulakori, joka on asennettu vaakatasoon kanavaan tai
virtauslaatikkoon. Käsiteltävä jätevesi virtaa seulakorin
läpi sisältä ulos. Kun jätevesi virtaa välpän avoimen
päädyn kautta sisään koriin, jää välpe kiinni
rumpuseulaan. Kanavan ja välpän etureunan välissä on
erityistiiviste, joka estää välppäämättömän jäteveden
virtauksen välpän ohi. Kun välpe vähitellen laskeutuu
välppärummun sisäpinnalle, tukkeutuu välppä osittain.
Tämän johdosta nousee pinta kanavassa ennen välppää.
Kun pinta nousee etukäteen asetetulle tasolle alkaa
välppärumpu pyörimään keskiakselinsa ympäri ja seulan
pinta puhdistetaan. Välpän yläpuolelle on asennettu
suihkulista, joka suihkuttaa vettä välpän ulkopinnalle ja
huuhtelee näin välppeet pois sisäpuolelta. Veden ansiosta
välppeet tippuvat kaukaloon, joka sijaitsee rummun
keskellä ja ne huuhtoutuvat painovoiman avulla putken
kautta ulos välpästä. Vaihtoehtoisesti voidaan välpe
pumpata ylemmälle tasolle.
HUBER Välpepesuri WAP® liquid:llä (ks erillinen esite)
voidaan välpe jatkokäsitellä. Välpepesuri puristaa
välppeen ennen poistoa säiliöön. 

➤➤➤ Tekniset tiedot
➤ 4 kokoa, kapasiteetti aina 10,000 m³/h jätevettä asti
➤ rummun halkaisija 2.2 m
➤ rummun pituus aina 4 m asti
➤ reikälevyn reikäkoko 1.5 - 3 mm
➤ STAR versiossa reikäkoot 1 – 2 mm
➤ meshverkon koot 0.2 - 0.75 mm
➤ kiilalankaseulan säleväli 0.5 - 3 mm
➤ asennus kanavaan tai virtauslaatikkoon
➤ valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja

happokäsitelty happokylvyssä maksimaalisen
korroosiosuojauksen takaamiseksi

➤➤➤ Räätälöity ratkaisu joka
sovellukselle

➤ kunnallisille puhdistamoille ja teollisuuden
projekteihin

➤ etu- ja jälkiselkeytykseen
➤ suojaa MBR-laitteita
➤ voi korvata etuselkeytysaltaan
➤ COD / BOD/ AFS väheneminen vähentää biologisen

käsittelyvaiheen kuormaa 
➤ toimii myös voimalaitosten vesien välppänä
➤ puhdistajana lauhdevesien kierrätyksessä
➤ panimoiden jätevesien käsittelyyn
➤ pinta- ja jokivesien välppäykseen

➤➤➤ Edut ovat ilmeiset 

➤ korkea läpäisykyky - maksimi erotustehokkuus
➤ helppo huoltaa
➤ alhaiset käyttökustannukset
➤ alhaiset elinkaarikustannukset
➤ lisävarusteena korkeapainepesu, joka vähentää

ylläpitovaatimuksia
➤ asennus kanavaan tai virtauslaatikkoon
➤ suuri määrä sovelluskohteita
➤ maksimi korroosiosuojaus, koska laite on valmistettu

ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty
happokylvyssä 



WASTE WATER Solutions  

HUBER Rumpuvälpän LIQUID automaattinen
korkeapainepesu järjestelmä

HUBER Rumpuvälppä LIQUID:n syöttöpää on varustettu
polyuretaani tiivisteellä

HUBER Rumpuvälppä LIQUID on varustettu vähällä
ylläpitotyötä vaativalla ketjukäytöllä. 

➤➤➤ Korkeapainepesu
Lisävarusteena on saatavana automaattinen seulakorin
korkeapainepesujärjestelmä, joka asennetaan korin päälle
ehkäisemään tukkeutumista. 
Suihkusuuttimen pää pyörii automaattisesti, johtuen
vesipaineesta ja liikkuu lineaarisesti pitkin koko seulakorin
pituutta ja pesee näin korin huolellisesti ja tehokkaasti.
Vedenkulutus ja käyttäjän paikalla oloa on vähennetty
minimiin. 

➤➤➤ Luotettava tiiviste
Jokainen laite on juuri niin tehokas, kun sen syöttöpään
tiiviste. Tästä syystä on HUBER Rumpuvälppä LIQUID
varustettu erityisellä PU tiivisteellä, joka takaa että
välpän ohi ei virtaa välppäämätöntä jätevettä ja näin
voidaan taata mahdollisimman tehokas
erotuskapasiteetti.

➤➤➤ Vähän ylläpitotyötä vaativa
ketjukäyttö 

HUBER Pumpuvälppä LIQUID on varustettu
ainutlaatuisella itsesäätyvällä laakeriyksiköllä ja
ketjukäytöllä. 
Laakeri on vesivoideltu ja valmistettu hyvin kulutusta
kestävästä kuitukomposiittimateriaalista. Laakeri voidaan
vaihtaa ilman että laitetta täytyy purkaa. 



    

➤➤➤ Rumpuvälppä LIQUID ww  
HUBER Rumpuvälppä LIQUID, jossa rumpu on
kiilalankaseula.
Kiilalankaseulan koot 0.5 / 1 / 2 / 3 mm.
Kiintoaineen erotus myös suurella kapasiteetilla, jopa
10,000 m³/h per laite.
Tyypilliset sovellukset:
Mekaaninen esikäsittely kunnallisilla puhdistamoilla,
kiintoaineen erostus vedestä teollisuuden sovelluksissa.

➤➤➤ Rumpuvälppä LIQUID pp
HUBER Rumpuvälppä LIQUID, jossa rumpu on tehty
reikälevystä, rei’itys 1.5 / 1 / 2 / 3 mm.
Erottaa erinomaisesti kuituja ja hiuksia.
Tyypillinen sovellus 1 and 2 mm reikälevylle:
Onttokuitumembraanilaitosten suojaukseen. 
Tyypilinen sovellus 3 mm reikälevylle:
Levykalvomembraanilaitosten suojaukseen.

➤➤➤ Rumpuvälppä LIQUID star
HUBER Rumpuvälppä LIQUID, jossa tähden muotoon
taitettu reikälevy, reikäkoko 1 / 1 / 1.5 / 2 mm.
Suurempi välppäysalue ja myös suurempi kapasiteetti.
Korkea erotustehokkuus sekä kuitujen ja hiuksien erotus
Tyypillinen sovellus:
Membraanilaitosten suojaukseen.

➤➤➤ Rumpuvälppä LIQUID mesh
HUBER Rumpuvälppä LIQUID, jossa rumpu tehty
meshverkosta, meshreijän koko 0.2 - 0.75 mm. 
Maksimi erotustehokkuus sekä COD ja BOD väheneminen
20 – 40%.
Tyypillinen sovellus:
Kuorman vähentäminen esikäsittelyssä.
Esiselkeytysaltaan korvaaminen.

Kiilalankaseula, kun tarvitaan suuri kapasiteetti

Rei’itetty levy kun tarvitaan korkea erotustehokkuus ja
samalla suuri hydraulinen kapasiteetti

Taitettu reikälevy STAR, suurempi välppäysalue

Mesh-verkko, kun erotusvaatimukset ovat korkeat
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HUBER Rumpuvälppä LIQUID

➤➤➤ Sovellusesimerkkejä: biologisen käsittelyn kuorman vähentäminen
Koska HUBER Rumpuvälppä LIQUID meshverkolla
varustetun välpän erotustehokkus on erinomainen,
voidaan tätä välppää hyvin käyttää biologisen
käsittelyvaiheen kiintoainekuorman vähentämiseksi.
Esimerkiksi HUBER Rumpuvälppän LIQUID, (jossa 0.3 mm
meshverkko) erotusaste on jopa 60% suodatettavasta
kiintoainesta (AFS) ja jopa 40% kemiallisesta
hapenkulutksesta (COD). Näin voidaan huippukuormia
tasapainottaa, ilmastusenergiaa ilmastuksessa voidaan
säästää ja puhdistamon kapasiteettia suurentaa. Lisäksi
voidaan HUBER Rumpuvälpän LIQUID erottama välpe
ohjata mädättämöön ja näin lisätä biokaasun tuotantoa. 
Toinen sovellus HUBER Rumpuvälpälle LIQUID mesh on
käyttää sitä esiselkeytysaltaan sijaan. Koska se vaatii vain
vähän tilaa ja hydraulinen häviö on alhainen, on HUBER
Rumpuvälppä LIQUID myös hyvä valinta, kun halutaan
modernisoida puhdistamoa tai lisätä sen kapasiteettia. 

HUBER Rumpuvälpällä LIQUID meshverkolla erotettua välpettä: Biologisen käsittelyn kuorma vähenee ja mädättämö voi
tuottaa enemmän kaasua.

HUBER Rumpuvälppä LIQUID, jonka erotustehokkuus on
erinomainen ja painehäivö on samalla alhainen


