ВОДОПОСТАЧАННЯ

Система ультрафільтрації
для басейнів
Для правильної експлуатації
басейну необхідно вирішити
низку задач з очищення води та
знезараження, а також
зменшення експлуатаційних
витрат і кількості води,
відведеної у каналізацію.
Сьогодні існує безліч способів
вирішення цих задач, але
фільтрування та знезаражування
існують як дві окремі складові
частини

ода, попередньо оброблена флокулянтом, з басейну надходить у ф¥льтрувальн¥ установки, де очищується
в¥д механ¥чних забруднень розм¥ром до
50–20 мкм, пот¥м проходить стад¥ю знезараження ¥ коректування значення рН. Додатков¥
фактори (наприклад, велика к¥льк¥сть тих, хто
купається, погана як¥сть води, призначеної
для заповнення басейну) можуть ¥стотно
впливати на складн¥сть ¥ варт¥сть експлуатац¥ї обладнання.
Механ¥чне очищення зд¥йснюється, у переважн¥й б¥льшост¥ випадк¥в, за допомогою
багатошарових ф¥льтр¥в в¥дпов¥дного д¥аметра з багатоходовим керуючим клапаном.
Частинки бруду накопичуються у товщ¥ ф¥ль-
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трувального матер¥алу ¥ можуть бу-

ження накипоутворення на мем-

ти змит¥ в канал¥зац¥ю на стад¥ї звобран¥, видалення хлору, пер¥одичротного промивання. Знезаражуного промивання та знезаражування зд¥йснюють дозуванням
вання поверхн¥ мембрани,
в¥дпов¥дних х¥м¥чних реагент¥в
а також велика к¥льк¥сть
(г¥похлорит натр¥ю, бром,
промивних вод, що
«активний кисень» та
в¥дводяться в ка¥н.), а також, додатково,
нал¥зац¥ю (20–50%),
стерил¥зац¥єю за допороблять цей вар¥ант
могою ультраф¥олетовонаст¥льки дорогим ¥
го опром¥нювання.
складним, що застосу..
Н¥мецька ф¥рма Gru nвання його як у приватbeck, представлена на
них, так ¥ в громадських
ринку України комбасейнах неможпан¥єю «ВІЛО Україна» Система видалення хлорорганiчних сполук
ливе. Метод наChlorominator
пропонує весь спектр
ноф¥льтрац¥ї, при
обладнання для басейн¥в, прид¥ляючи особ- використанн¥ якого технолог¥я попереднього
ливу увагу енергозбер¥гаючим ¥ природоохо- очищення спрощується, все одно залишитьронним технолог¥ям. Так, наприклад, для ве- ся економ¥чно й еколог¥чно недоц¥льним.
ликих багатошарових ф¥льтр¥в пропонується
Сл¥д обов’язково уточнити, що п¥сля обдодатковий пов¥тряний компресор, що доз- робки у вищевказаних системах вода надховоляє ¥стотно зменшити в¥дведення води в дить у басейн ¥з напором 0,5–1,5 бар, якого
канал¥зац¥ю п¥д час промивання. А на баз¥ достатньо для повернення очищеної води в
ультраф¥олетових знезаражувальних прис- басейн через донн¥ форсунки. Однак для
троїв створена система Chlorom¥nator, яка
пер¥одичного промивання мемдозволяє видаляти хлорорган¥чн¥
бран необх¥дно встановити
сполуки. Контрольно-вим¥рюрезервуар з очищеною водою ¥
вальн¥ системи допоможуть, у
насосною станц¥єю для п¥двисвою чергу, оптим¥зувати дозущення тиску до 1,5–3,5 бар при
вання ¥ витрату х¥м¥кат¥в.
подаванн¥ на основний насос
На сьогодн¥шн¥й день комзворотноосмотичної чи на..
пан¥єю Gru nbeck реал¥зована, без
ноф¥льтрац¥йної установки.
переб¥льшення, революц¥йна ¥дея
П¥сля такого очищення ¥ степоєднання механ¥чного ф¥льтрурил¥зац¥ї необх¥дно в пермеат
вання та знезаражування води
(фактично дистильовану чи часдля басейн¥в на основ¥ методу
тково знесолену воду при викоультраф¥льтрац¥ї, що усп¥шно
ристанн¥ наноф¥льтрац¥ї) додавазастосовується у водоп¥дготовц¥.
ти дезинф¥куюч¥ засоби ¥ коректуІдеальним, з точки зору мевати рН, що призводить до їх пехан¥чного очищення ¥ знезараревитрати, тому що на етап¥ очиження, є метод зворотного осмощення ц¥ засоби фактично будуть
су, коли в¥дф¥льтровується все
видален¥ ¥ в¥дведен¥ в какр¥м чистої води. Але складний
нал¥зац¥ю. Таким чином, можна
пристр¥й попереднього очищення, що
впевнено говорити як про екоскладається ¥з систем ме- Система ультрафiльтрацiї
ном¥чну, так ¥ про еколог¥чну
хан¥чного ф¥льтрування, зни- вiд компанiї Грюнбек
недоц¥льн¥сть цих метод¥в.
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Метод ультраф¥льтрац¥ї в¥др¥зняється в¥д вищевказаних
метод¥в тим, що солевм¥ст у вод¥ залишається незм¥нним, а
зависл¥ речовини ¥ вс¥ м¥кроорган¥зми будуть в¥докремлен¥ на
ультраф¥льтрац¥йн¥й мембран¥ ¥ при зворотному промиванн¥
в¥дведен¥ в канал¥зац¥ю. Пристр¥й попереднього очищення буде досить простим, оск¥льки складається з механ¥чного ф¥льтра будь-якої конструкц¥ї, що забезпечує ф¥льтрування на р¥вн¥
20 мкм. Для цього п¥д¥йде ¥ багатошаровий ф¥льтр ¥з насосомдозатором для попереднього подавання флокулянту, а
пов¥тряний компресор буде забезпечувати потреби як ультраф¥льтрац¥йної системи, так ¥ системи ф¥льтрування. Якщо
в¥дмовитися в¥д попереднього механ¥чного ф¥льтрування, тод¥
виникне необх¥дн¥сть у частих промиваннях ультраф¥льтрац¥йної мембрани й у використанн¥ х¥м¥чних реагент¥в для
забезпечення належної якост¥ такого промивання. Для невеликих за розм¥ром басейн¥в, де вплив забруднюючих фактор¥в
зведено до м¥н¥муму, такий п¥дх¥д може бути виправданий ¥
можна обмежитися невеликим механ¥чним картриджним ф¥льтром попереднього очищення.
Застосування х¥м¥чних реагент¥в для промивання мембран
можна повн¥стю виключити, використовуючи пов¥тряний компресор на етап¥ зворотного промивання. А проблему хлорорган¥чних сполук можна вир¥шити за допомогою установки
..
Chlorom¥nator компан¥ї Gru nbeck, установленої в¥дразу п¥сля
ультраф¥льтрац¥йної установки. Контрольно-вим¥рювальну систему для дозування вс¥х необх¥дних реагент¥в ¥ насоси-дозатори
розм¥щують на л¥н¥ї повернення очищеної води. Автоматизац¥я
роботи всього технолог¥чного комплексу очищення та
дез¥нфекц¥ї повинна бути продумана на етап¥ проектування й узгоджена ¥з замовником.
Замовник одержує воду в басейн¥ найвищої якост¥, очищену
не т¥льки в¥д ус¥х механ¥чних дом¥шок, але й в¥д м¥кроорган¥зм¥в
та хлорорган¥чних сполук, при цьому застосування х¥м¥чних реагент¥в ¥ в¥дведення води в канал¥зац¥ю зведено до м¥н¥муму.
Такий метод ф¥льтрування ¥ знезаражування, реал¥зований
..
компан¥єю Gru nbeck, забезпечує:
• гарантоване механ¥чне ф¥льтрування та видалення завислих речовин;
• гарантоване знезаражування;
• м¥н¥м¥зац¥ю витрат ус¥х х¥м¥чних реагент¥в;
• оптимальне (до 5–7%) в¥дведення води в канал¥зац¥ю;
• простоту автоматизац¥ї всього технолог¥чного циклу;
• простоту обслуговування ¥ невелик¥ габаритн¥ розм¥ри;
• дотримання вс¥х еколог¥чних норм.
..
Компан¥я Gru nbeck прид¥ляє величезну увагу впровадженню
найсучасн¥ших технолог¥й водоочищення ¥ водоп¥дготовки у
сер¥йне обладнання, призначене для застосування у промислов¥й та побутов¥й сферах. На європейському ринку обладнання для басейн¥в ультраф¥льтрац¥я, що використовується для
знезараження й очищення води, є одним ¥з найб¥льш досконалих метод¥в, при застосуванн¥ яких можна усп¥шно вир¥шувати
задач¥ з охорони навколишнього середовища.
За матер¥алами, наданими компан¥єю «ВІЛО Україна»
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