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HUBER Filtro de Areia de fluxo vertical CONTIFLOW®

Volume de filtração contínuo fluxo ascendente

Filtro de areia rápido para aplicações em grandes vazões

Experiência com mais de 5000 instalações no mundo todo

Alta confiabilidade operacional

Baixos custos operacionais

Manutenção mínima

A filtragem contínua e profunda em leitos de areia com altura entre um e dois metros atende as altas exigências de qualidade de
efluente. Juntamente com um estágio de tratamento físico/químico (precipitação/floculação), materiais dissolvidos são carregados pela
fase sólida e são separados pelo filtro. Material coloidal é aglomerado e floculado em material filtrável.

Estudos têm evidenciado que o CONTIFLOW® reduz significativamente a quantidade de germes. No caso de aumento do nível das
exigências de desinfecção, é possível efetuar a instalação subseqüente de uma unidade de desinfecção UV devido à baixa
concentração de sólidos no liquido filtrado.

O sistema está disponível em um tanque de aço ou como um tanque de concreto para aplicações em grandes vazões. O tanque de
concreto consiste em vários módulos. O número de módulos pode ser customizado para fluxos e requerimentos específicos do
processo (até 12 módulos).
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Detalhes
A alimentação é efetuada pela seção superior do filtro e corre para baixo através de uma abertura entre a bomba de alimentação e o
sistema de airlift. Enquanto o influente flui para cima através do leito de areia, os sólidos são retidos no filtro de areia. Os líquidos
filtrados saem por uma barragem no topo do filtro. A areia e os sólidos filtráveis são transportados pelo sistema de airlift até o lavador
na seção superior do filtro onde os sólidos são separados da areia. Na medida em que a areia cai pelo lavador, uma quantidade
pequena de água filtrada sobe, carregando toda a sujeira, permitindo a queda de areia pesada e mais grossa no fundo. A água de
lavagem, que consiste em certas quantidades de água filtrada e de sólidos separados, sai pela parte superior do filtro.

Benefícios
Experiência com mais de 5000 instalações no mundo todo

Sistema simples e de fácil manutenção

Sistema de lavagem de areia contínua ou com a opção “descontínua” com filtragem contínua

Uma peça de desgaste somente

Desnecessidade de desligamento do sistema para ciclo de retrolavagem

Qualidade de filtrado constante

Sistema simples de tratamento de água de lavagem

Relatórios práticos
HUBER offers convincing key components for a tailor-made 4th treatment stage

Removal of micropollutants: Fourth treatment stage with the HUBER Sandfilter CONTIFLOW®

Downloads
Brochure: CONTIFLOW® Sandfilter CFSF [pdf, 402 KB]

Projeto Principal

A superfície áspera das partículas de areia permite o crescimento de biomassa. Os nutrientes contidos no fluxo de entrada, tal como
nitrogênio, são eliminados por degradação biológica.

Ferro/manganês podem ser levados para a fase sólida através da oxidação precedente e separados por filtragem. A eliminação de
nitrogênio e a degradação de substâncias orgânicas são alcançadas pela filtração biológica intensificada.

O filtro de areia também pode ser utilizado como reator para redução de nutrientes.

Eliminação química de fósforo através de precipitação. Precipitantes e floculantes, como ferro ou sais de alumínio, podem ser
dosados diretamente no efluente de entrada do filtro. Devido ao consumo reduzido do precipitante, a eficiência econômica da
eliminação química do fósforo pelo Filtro de Areia é mais alta que a eficiência econômica das precipitações simultâneas
convencionais.

Redução biológica da carga de nitrogênio através do desenvolvimento de biofilme na superfície dos grãos de areia. As condições
anóxicas do filtro permitem que a biomassa denitrificadora cresça e promova a conversão dos nitratos em nitrogênio gasoso. O
design modular do tanque de aço e o design de larga escala do tanque de concreto  permitem o tratamento de qualquer vazão.
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Media

Animation: HUBER Sandfilter
CONTIFLOW®

https://www.youtube.com/watch?
v=Fa93XrcrxIQ
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