Filtracja wody

Napowietrzona woda kierowana będzie z aeratora na filtry, z natężeniem do 50 m 3 /h.
Filtracja wykonywana będzie na 3 szt. równoległych istniejących filtrach ciśnieniowych o średnicy 1400 mm.
Filtry wypełnione będą wielowarstwowo złożami w następujący sposób (licząc od dołu):
Warstwa podtrzymująca:
złoże kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubość warstwy
złoże kwarcowe o uziarnieniu 5-1 Omm, grubość warstwy
złoże kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubość warstwy

-10cm
-10cm
-15cm

Właściwa warstwa filtracyjna:
złoże braunsztynowe o uziarnieniu 0,6-3mm, gr. warstwy
piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy

-50cm
- 50 cm

Każdy z filtrów wyposażony jest w:
zawór odpowietrzająco - napowietrzający typ 9876,
orurowanie z rur i kształtek kwasoodpornych,
przepustnice międzykołnierzowe typu SYLAX z napędami pneumatycznymi, 2
szt. manometrów tarczowych o zakresie wskazań 0 ... 0,6 MPa,
zawór spustowy kulowy 0 50 mm.
Sprężone powietrze do napędu siłowników uzyskiwane będzie z układu sprężonego powietrza.

Płukanie złóż
Cykl pracy filtra odżelaziajacego dla 50 m3 /h:
1,54·2200 = 3388 = 770 m3
2· (1,9 + 0,3)
4,4

S·m
V=---'_z_2· (Fe + 2· Mn)

gdzie:
S - powierzchnia filtra: 1,54nl Ż ilość żelaza: 1,9 g/ m3 , Mn-0,15

g/m3 ,
mz - dopuszczalne obciążenie zło ża

=

2200 g/ m2

V·n _ 770·3 = 46,2h T=-

'- 50

Q

Przyjmuje się płukanie pojedynczego filtra co 46 godzin lub po przefiltrowaniu 770m 3•
Filtry płukane będą tylko wówczas gdy spełnione będą następujące warunki:
przefiltrowana została od poprzedniego płukania odpowiednia ilość wody lub upłynął odpowiedni
czas,
płukanie realizowane będzie tylko w porze gdy, rozbiór przez co najmniej 0,5 godz. stabilizował
się poniżej określonego w trakcie rozruchu,
zbiornik sprężonego powietrza będzie odpowiednio napełniony powietrzem, zbiornik
wyrównawczy wody napełniony odpowiednio,
Płukanie wykonywane będzie powietrzem i wodą każdego filtra oddzielnie.
Sekwencja płukania:
- odwodnienie filtra,
- płukanie powietrzem,
- płukanie wodą,
- ułożenie złoża,
- spust pierwszego filtratu,
- powrót do normalnej pracy /filtracji/.
AJ Płukanie powietrzem.
Płukanie powietrzem realizowane będzie przez układ płukania powietrznego, w skład którego wchodzą:
dmuchawa powietrza,
przepustnica z napędem pneumatycznym Gako wyposażenie filtrów),
manometry, zawory odcinające i zwrotne.
Zakłada się intensywność płukania powietrzem - 70m3 /h/m2 złoża.
Wymagana wydajność dmuchawy 108m3 /h przy podnoszeniu 60kPa, moc silnika 4kW Dobrano
dmuchawę GM3S (lub równoważną) firmy AERZEN spełniającą powyższe parametry.
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BJ Płukanie wodne.

Zakłada się intensywność płukania wodą -111/s/m2 złoża przez okres 15 minut. Ilość wody do
płukania jednego filtra wyniesie:

Vw=Ip·F·t
gdzie:
Ip- założona intensywność płukania wodą [lIs/m2] F powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m2 ]
t - czas płukania wodą [s]

Vw = 11-1,54·900 = 15246Zżtrów
Niezbędna wydajność pompy do płukania filtrów:

Qp= F ·lw= 1,54·11 = 16,941/ s = 61 m%
Projektuje się pompę płuczącą o parametrach:
wydajność - 62 m3/h,
wysokość podnoszenia - 15,0 m sł. wody,
nominalna moc silnika pompy - 4 kW.
Przyjęto pompę typu NB 50-125/125 (lub równoważną) produkcji firmy Grundfos spełniającą
powyższe warunki.
Układ płukania wodnego składa się z:
w/w pompy płuczącej,
zaworu zwrotnego typu 402 na tłoczeniu,
przepustnicy odcinającej na ssaniu,
wodomierza z wyjściem impulsowym typu MWlOONK,
przepustnicy regulacyjnej z napędem ręcznym ślimakowym na tłoczeniu.
Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane będzie wodą surową.
Obiętość pierwszego filtratu ]JO płukaniu filtrów:

Vwi
gdzie:

Q- wydajność stacji uzdatniania [l/s] nilość zaprojektowanych filtrÓw
t- czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

= Q.t n
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Ścieki z płukania wprowadzone zostaną do skrzyń pomiarowych skąd grawitacyjnie spłyną do
istniejącego odstojnika popłuczyn.
Łaczna ilość wody odprowadzona do odstoinika popłuczyn wyniesie:

Vwc = Vw + Vwi = 15246 + 1390 = 16636 litrów

