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MODUL DE POTABILIZARE A APEI PRIN OXIDARE AVANSATĂ
ŞI BIOFILTRARE: Q= 5÷30 m3/h
Domeniu de utilizare
-Potabilizarea apei din surse subterane sau surse de suprafaţă (decantată) cu conţinut de substanţe
organice şi concentraţii ridicate de amoniu ( 1÷10 mg NH3+/l)
-Modulul de potabilizare oferă singura alternativă viabilă metodelor chimice clasice de oxidare cu
clor in exces a ionilor de amoniu, care pot duce la generarea masivă a compuşilor secundari de
reacţie.
Flux de tratare
-Oxidare avansată utilizand radicalii oOH (generaţi intr-o celula electrochimică cu electrozi de titan, în
curenti pulsatorii) şi ozonul injectat într-o coloana de contact şi reacţie
-Adsorbţie pe strat de cărbune activ granular (CAG)
-Biofiltrare pe pat multimedia în filtru sub presiune
-Oxidare avansată ozon/UV ca şi treaptă finală de tratare şi dezinfecţie

Parametrii functionali principali
Debit nominal de apa
tratată:
Calitatea apei brute
Presiunea de intrare a apei
în staţie:
Tensiunea de alimentare
Puterea instalată
Puterea absorbită
Regim de funcţionare

Qn= 5-30 m3/h (in functie de model)
apă din panza freatică sau apă de suprafaţă decantată
Pi= 1÷2 bar
3 x 400 V, 50 Hz
4÷9,0 kW (în funcţie de model)
2,5-6,5 kW (în funcţie de model)
AUTOMAT/MANUAL

Mod de funcţionare
Modulul de potabilizare se intercalează pe fluxul de tratare la ieşirea din frontul de captare, în
amonte de rezervorul de stocare al apei potabile. Presiunea debitului de apă la intrarea în staţia de
tratare trebuie sa fie de min 1,0 bar, pentru a asigura un proces eficient de tratare. Aceasta presiune se
poate asigura de catre un grup de pompe (pompe submersibile în cazul unei surse de apă subterane)
sau poate fi asigurată gravitational, în functie de configuraţia sistemului proiectat.

1-Biofiltru multimedia
2-Modul de oxidare avansata E-AOP/O3
3-Generatori radicali OH: E-AOP
4-Dozator reactivi
5-Grup de pompare apa bruta
6-Generator de oxigen PSA
7-Generator de ozon 20-100 gO3/h
8-Coloana oxidare avansata O3/UV

Componenta de principiu modulului de potabilizare
Debitul de apă este supus unui proces de oxidare avansată- radicali oOH/Ozon. Radicalii oOH
(cu un timp de viaţă scurt şi reactivitate ridicată) sunt generaţi în debitul de apă prin intermediul unei
celule electrochimice cu electrozi de titan, alimentată în curenţi pulsatorii. Ozonul este injectat într-o
coloană de contact şi reacţie, în aval având o coloană de reacţie şi liniştire ce permite obţinerea unui
timp de contact suficient derulării reacţiilor de oxidare.
Apa tratată în amonte, este filtrată printr-un strat de adsorbţie cu carbune activ granular
(CAG), fiind supusă ulterior unui proces de nitrificare intr-un biofiltru sub presiune, în conditii perfect
controlate de temperatura, pH şi concentratie de oxigen dizolvat.
Dupa treapta de biofiltrare debitul de apă este supus unui nou proces de oxidare avansată
Ozon/UV pentru a asigura dezinfecţia finală, debitul de apă fiind dirijat către rezervorul de stocare apă
tratată.
La intrarea in rezervor, în apa tratată se injecteaza o doza minima (echivalent 0,5 mg/l Clliber) de soluţie de hipoclorit de sodiu pentru asigurarea dezinfecţiei remanente pe durata stocarii în
rezervor şi pe parcursul procesului de transport în reţea.
Staţia funcţionează complet automat, nefiind necesară prezenţa operatorului uman.

