MOBILNÍ FLOTAÈNÍ JEDNOTKA

KUNST - i - FLOT

V rámci projektu „Inovativní pøístupy v èištìní odpadních vod – Flotaèní jednotka KUNST“ byla vyvinuta a vyrobena
mobilní flotaèní jednotka. Tato jednotka umožòuje ovìøení a testování procesu flotace v provozních podmínkách
dané aplikace. Separaèní proces ve flotaèní jednotce probíhá pomocí rozpuštìného vzduchu systémem DAF
(dissolved air flotation). Veškeré vybavení mobilní flotaèní jednotky KUNST-i-FLOT je umístìno ve dvou
samostatných technologických kontejnerech. V jednom kontejneru je osazena samotná flotaèní jednotka a ve
druhém je instalováno zaøízení pro dávkování a rozmíchávání koagulantu, pøípadnì tekutého flokulantu.
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MOBILNÍ FLOTAÈNÍ JEDNOTKA

KUNST - i - FLOT
Flotace
První, samostatnì funkèní kontejner obsahuje kompletní flotaèní jednotku se sytícím okruhem, pøíslušenstvím a
rozvadìèem. Kontejner je vybaven rolovacími vraty po obou delších stranách pro snadný pøístup a obsluhu
zaøízení. Proces flotace probíhá v nerezové nádrži s jednou boèní stìnou provedenou z prùhledného polykarbonátu
umožòující vizuální sledování probíhajícího procesu. Souèástí nádrže je stavitelná vnitøní vestavba, jímka na
vyflotovaný kal a stavitelná odtoková pøepadová hrana. Pro stahování kalu do kalové jímky z hladiny slouží
shrabovací zaøízení vybavené frekvenèním mìnièem, na nìmž jsou umístìny shrabovací a prohrnovací lopatky.
Vstupní vøetenové èerpadlo o prùtoku 0,8-5 m3/h èerpá vstupní zneèištìnou vodu do flotaèní jednotky. Na vstupním
potrubí je možno mìøit prùtok, teplotu a množství nerozpuštìných látek v médiu. Pøed vstupem do nádrže je potrubí
spojeno s cirkulaèním sytícím okruhem, ve kterém se vyèištìná kalová voda z odtoku sytí vzduchem. Zdrojem
tlakového vzduchu je malá kompresorová stanice. Vyflotovaný kal je z kalové jímky èerpán vøetenovým èerpadlem
o výkonu 0,2-1,6 m3/h. Vyèištìná kalová voda odtéká gravitaènì z kontejneru. Na odtokovém potrubí je osazeno
mìøení prùtoku a mìøení nerozpuštìných látek.
Souèástí je elektro rozvadìè s øídicím systémem pro automatický provoz zaøízení vèetnì dálkového pøístupu pro
sledování a øízení procesu.
Základní parametry:
Rozmìry kontejneru (dxšxv)
Objem flotaèní jednotky
Plocha flotaèní jednotky
Pøipojení:

6058 x 2990 x 2820 mm
5,25 m3
3,75 m2
3 x požární spojka C52 pro napojení hadic DN50 pøívodu zneèištìné vody,
odtahu vyflotovaného kalu a odtoku vyèištìné vody
Kontejner flotaèní jednotky je napájen ze zásuvky CEE 63A.
Soudobý pøíkon technologického zaøízení kontejneru flotaèní jednotky je do 6 kW.
Celkový soudobý pøíkon kontejneru vèetnì vytápìní a osvìtlení èiní 8,2 kW.
Koagulace
Druhý technologický kontejner obsahuje dávkovací stanici koagulantu o výkonu 0,01-0,16 l/h vèetnì 60 l zásobní
nádrže, dvì nádrže koagulace s míchadly a elektro rozvadìè zaøízení umístìného v tomto kontejneru. Souèástí
vybavení kontejneru je i pøenosné ponorné èerpadlo s hadicí pro èerpání do první nádrže koagulace o objemu 155 l,
kde je rovnìž dávkován koagulant. Nádrž je vybavena míchadlem pro rychlomísení. Pøepad z této nádrže je
zaveden do druhé nádrže o objemu 900 l osazené pomalobìžným míchadlem. Otáèky obou míchadel jsou øízené
pomocí frekvenèních mìnièù.
Základní parametry:
Rozmìry kontejneru (dxšxv)
Pøipojení:

4000 x 2990 x 2500 mm
1 x spojka C52 na nádrži pomalého míchání sloužící pro napojení na sání
plnícího èerpadla flotaèní jednotky pomocí hadice
Kontejner je napájen prodlužovacím kabelem z kontejneru flotace.
Soudobý pøíkon technologického zaøízení kontejneru dávkování je do 0,8 kW.
Celkový soudobý pøíkon kontejneru vèetnì vytápìní a osvìtlení èiní 3,0 kW
Výše popsaná poloprovozní flotaèní jednotka je navržena pro instalaci na ÈOV nebo ÚV v systému „plug & play“.
Pøièemž vlastní instalace vyžaduje pouze umístìní na zpevnìnou a vyrovnanou plochu, napojení na zdroj elektøiny
a napojení vstupù a výstupù pomocí hadic. Jednotka je vybavena vzdáleným pøístupem k øídícímu systému a slouží
k získání vstupních informací potøebných pro projekèní návrh technologie flotace.
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