Flotatory DAF-NIKUNI – Mikroflotacja i Nanoflotacja
OPIS URZ DZENIA
Flotator DAF-NIKUNI jest urz dzeniem najnowszej generacji, w którym do usuwania
zawiesin i koloidów wykorzystuje si p cherzyki powietrza o rozmiarach 20-30 mikrometrów
wytwarzane przez pomp dyspersyjn NIKUNI. Pompa NIKUNI zast puje w tym układzie
konwencjonalny system flotacyjny z kompresorem, pomp , zbiornikiem ci nieniowym
i rozbudowanym systemem sterowania. Du a ilo mikro- i nanop cherzyków wytwarzanych
przez pomp NIKUNI (do 10% obj to ci cieczy) oraz ich charakterystyczna wielko
pozwalaj na uzyskanie wi kszego nasycenia cieków powietrzem i osi gni cie wy szej
sprawno ci usuwania zanieczyszcze przy wykorzystaniu mniejszej kubatury zbiornika oraz
przy znacznie mniejszym zu yciu energii w porównaniu z flotatorami konwencjonalnymi.
PORÓWNANIE FLOTACJI DAF-NIKUNI Z TRADYCYJN INSTALACJ FLOTACJI
Flotacja DAF-NIKUNI (schemat 1), w porównaniu do tradycyjnych instalacji flotacji
(schemat 2), odznacza si kompaktow budow , du o ni szymi kosztami inwestycyjnymi
oraz eksploatacyjnymi, łatw obsług oraz szerokim zakresem wydajno ci dost pnych
jednostek. Przeprowadzone badania porównawcze flotacji DAF-NIKUNI oraz
konwencjonalnej flotacji dla cieków surowych o: ChZT= 820 mgO2/dm3, BZT5= 520
mgO2/dm3, zawiesina ogólna= 1120 mg/dm3, ekstrakt eterowy= 35 mg/dm3 wskazuj na
wy sz redukcj wska ników zanieczyszcze dla systemu NIKUNI.
Zmniejszenie zanieczyszcze dla DAF-NIKUNI w porównaniu z tradycyjnj flotacj to
odpowiednio: dla ChZT 78,0% w stosunku do 65,9%, dla BZT5 80,8% w stosunku do 69,2%,
zawiesina ogólna 98,1% w stosunku do 86,6%, ekstrakt eterowy 88,6% w stosunku do 22,9%.
Flotacja przy u yciu DAF-NIKUNI wymaga o 35% mniejszej dawki koagulantu, o 40%
mniejszej dawki polimeru oraz zu ywa o 50% mniej energii w porównaniu do
konwencjonalnej instalacji.
RODZAJE FLOTATORÓW DAF-NIKUNI
Flotator o przepływie poziomym
S to urz dzenia wykonane ze stali kwasoodpornej, wytrzymałe i chemoodporne. Pozwalaj
na oczyszczanie du ej ilo ci cieków w zakresie od 1200 m3/d do około 4000 m3/d dla
pojedynczego zespołu flotacji, b d powy ej 4000 m3/d przy u yciu wi kszej ilo ci zespołów
flotacji. Osad powstały w procesie flotacji usuwany jest z flokulatora za pomoc zgarniacza
ta mowego.
Flotator o przepływie pionowym
Urz dzenia s wykonane z tworzyw sztucznych - HDPE, PP, PCV. S to urz dzenia lekkie
i chemoodporne. Stosowane s w zakładach o niewielkiej dobowej produkcji cieków
w przedziale od 240 m3/d do 960 m3/d. Powstały osad zgarniany jest z powierzchni cieczy
za pomoc zgarniacza obrotowego.
ZALETY FLOTATORÓW DAF-NIKUNI
•
•
•
•

wysoka sprawno oczyszczania cieków
mo liwo usuwania zawiesin trudno-sedymentuj cych
wysoka redukcja BZT5, ChZT, zawiesin, N i P
dobre zag szczenie osadu (flotatu)

•
•
•
•
•

niskie zu ycie energii i chemikaliów
niskie koszty eksploatacji
małe wymiary
cicha praca
chemoodporno

REFERENCJE
Flotatory DAF-NIKUNI z racji na du skuteczno oraz niskie koszty eksploatacyjne,
zu ycie energii oraz chemikaliów zostały zainstalowane w wielu zakładach z ró nych gał zi
przemysłu.
Lista referencyjna w Polsce:
• PINI Polonia - ubojnia trzody chlewnej i rozbioru mi sa
• FARIO - zakład przetwórstwa ryb
• ANPHARM - przemysł farmaceutyczny
• HORSE GROUP Sp. z.o.o - przemysł spo ywczy
• STOPKA - przemysł garbarski
• LUKTA - zakład przetwórstwa owoców
• KALMAR - w dzarnia ryb
Ponadto zmodernizowano istniej ce systemy napowietrzania w instalacjach do flotacji
w nast puj cych zakładach: PEKLIMAR, PEK-MONT, WILBO, FROSTA, RAKÓW SP.J.,
EKOTechnika Sc, MAREX Technology, PURE WATER (W gry), SMC MANAGAMENT
JOINT STOCK CO. (Rumunia).
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