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Hej !
 

Det här kan du läsa om i vårt nyhetsbrev nr 8:
 

HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2 / RPPS
Världens största torkanläggning driftsatt i Colombia av HUBER
Månadens maskin - RoFAS
Så undviker du akuta problem på ditt reningsverk
HUBER Webinar
TÄVLING

HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2 / RPPS
 
HUBER siltrumma är en tillförlitlig och välbeprövad inloppsil för kommunalt- och industriellt
avloppsvatten. Den har installerats mer än 2000 gånger världen över och har en integrerad
renspress och renstvätt. Driften av HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2 är baserad på ett unikt,
patenterat system som möjliggör kombination av silning, tvättning, avvattning och transport i en
och samma enhet.

Fördelarna med HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2 / RPPS:

Låg tryckförlust - Hög separationseffektivitet
Tillverkad i rostfritt stål
Tillförlitlig design
Flera funktioner kombinerade i ett system
Lågt underhållsbehov

Maila till teknikexperten för mer info

ROTAMAT® Ro2 / RPPS

HUBER i världen - HUBER driftsätter en av världens största
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torkanläggningar för slam i Colombia
 
I Colombia’s näst största stad Medellin bor det 2,75 miljoner invånare. Här började det nya
reningsverket att ta form 2018. Det är ett internationellt megaprojekt och kontraktsvärdet för all
byggnation till färdig torkanläggning är över 44 miljoner euro. Under projektet installerades 3 st
HUBER slamtorkar BT storlek 30 (den största).

På reningsverket som heter Bello produceras det vid ett maximalt inflöde 310 ton avvattnat
avloppslam. Det kommer dessutom ytterligare 90 ton avvattnat avloppslam från San Fernandos
avloppsreningsverk som ligger i centrum av Medellin. Avloppsslam från San Fernando
transporteras med lastbil till Bello och matas in i anläggningen via en speciell
slammottagningsficka. Tre HUBER slamtorkar BT 30 torkar 400 ton avvattnat avloppsslam per
dag från 28% TS till över 90% TS.

För slutkunden, Empresas Publicas de Medellin (EPM) som är ett av de största energi- och
vattenförsörjningsföretagen i Colombia så är fokus på hållbarhet och ekonomisk kvittblivning av
avloppsslammet.

Sedan januari 2019 har HUBER SE (vårt Tyska moderbolag) som konsortieledare drivit
anläggningen tillsammans med sin colombianska partner. Anläggningen befinner sig för
närvarande i anpassningsfasen. Steg för steg kommer anläggningskapaciteten att anpassas till
mängden producerat avloppsslam. Det här konceptet för behandling av avloppsslam är
banbrytande för hela Latinamerika. Användningen av torkteknik och förbränning i
kraftvärmeproduktion kan också användas ekonomiskt i Europa, det byggs idag en anläggning i
Halle-Lochau och en anläggning i Straubing, båda i Tyskland. Det flexibla konceptet för
värmeutnyttjande i HUBER´s slamtork BT möjliggör användning av olika spillvärmekällor och
erbjuder en lämplig, skräddarsydd lösning anpassad för de speciella villkor som råder på den
specifika platsen.

Kontakta pontus.hallback@hubersverige om du vill veta mer om våra slamtorkar och läs mer
här.

                                                               HUBER slamtork BT

Månadens maskin är HUBER externslammottagare RoFAS, klicka på bilden
och se hela videon nedan!
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Så undviker du akuta på problem på ditt reningsverk

För att undvika akuta problem där maskinen slutar att fungera är det några saker som du kan
hålla extra koll på:

• Håll koll på hur trasorna ser ut i ditt utkast för att undvika skador på växeln, mycket trasor =
maskinen behöver mer tillsyn och ett samtal till påkopplade ålderdomshem kan vara bra.
• Se över om det finns några läckage.
• Lyssna över konstiga ljud, nya ljud kan innebära problem
• Kolla till dina magnetventiler regelbundet så att de öppnar och stänger på signal
• Smörj dina lager enligt maskinkortet och se efter dina spoldysor så att de inte sätter igen.
• Säkerställ att maskinen görs ren i enligt med maskinkortet, så att eventuellt nya läckage eller
oljedropp syns tydligt och kan åtgärdas i tid.

Uppfyller du ovan punkter minskar du risken markant för akuta problem. Att teckna ett
servicekontrakt är en annan bra försäkring, då kommer vi förbi en gång per år, går över
maskinen och fastställer vilka slit delar och ev. reservdelar som behöver bytas ut.

Vid frågor: kontakta service på service@hubersverige.se.

Här är vi nere och kollar till en RoK4 300 på Björkö i Göteborgs
norra skärgård.

Säg hej till våra servicetekniker Robert till vänster och Edin till
höger.

WEBINAR hösten 2020

Nedan ser du när vi håller våra webinar under hösten. Du kan läsa mer om respektive webinar
genom att klicka på knappen nedan och anmäla dig.

Klicka här för mer info
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Anmäl dig till nästa webinar 22 oktober

Titta på senaste webinaret om Konventionell slambehandling nedan!

Månadens tävling

Rätt svar på förra månadens tävling är att det finns 5 st
maskiner i HUBER MAX familjen (EscaMax, RakeMax, CenterMax,
TrashMAx, TrashLift). Det som är speciellt med maskinerna är att
de har en väldigt kompakt design. Vinnaren är Pål Claussen från
Trondheims reningsverk. Stort grattis! 

Skicka ditt svar till info@hubersverige.se senast 30 oktober.

Månadens fråga är: Vilket ämne håller vi webinar om den 22
oktober?

Följ oss på LinkedIn
 

På LinkedIn följer du oss IRL och får det senaste nytt om vad som
händer ute på fältet och senaste maskin nyheterna och teknikerna.
Du kan också lätt kommentera våra inlägg och få kontakt direkt.
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Hydropress HUBER AB  
Tel: 031 99 64 60  

Heljesvägen 4
 

  Box 125, 437 22 Lindome
  E-post: info@hubersverige.se
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