Filtr Salsnes – mechaniczne oczyszczanie cieków komunalnych oraz przemysłowych
OPIS URZ DZENIA
Filtry Salsnes s wysoko efektywnymi urz dzeniami słu cymi do mechanicznego
oczyszczania cieków komunalnych i przemysłowych. cieki surowe podlegaj filtracji
na ruchomej siatce filtracyjnej. Powstaj cy na ta mie osad wynoszony jest do dysz
powietrznych, sk d zdmuchiwany jest do komory zag szczania. W nast pnej fazie
oczyszczania, osad jest dwustopniowo odwadniany. W procesie zastosowane zostały niskie
ci nienia filtracji, co zapewnia brak zgniotu placka filtracyjnego, zatykania porów
filtracyjnych oraz wysokich napr e siatki, a tym samym dług ywotno elementów filtru.
Filtr Salsnes stosowany jest w miejsce osadników wst pnych (znacznie wi ksza redukcja
zanieczyszcze ). Ponadto filtr Salsnes zajmuje jedynie około 10% powierzchni osadnika
wst pnego, a nadzór urz dzenia wymaga od operatora oczyszczalni jedynie 1h/tydzie pracy.
ZASTOSOWANIE FILTRU SALSNES W KOMUNALNYCH OCZYSZCZALNIACH
CIEKÓW
cieki surowe trafiaj do w pełni zautomatyzowanego, hermetycznie zamkni tego urz dzenia
(brak emisji odorów do atmosfery). Filtr Salsnes pozwala na bardzo wydajne wst pne
oczyszczanie cieków. Salsnes stosowany jest w oczyszczalniach komunalnych o przepływie
do ok. 13 000 m3/d (ponad 100 000 RLM, dla instalacji z filtrem SF6000). Redukcja
zanieczyszcze na filtrze Salsnes wynosi: dla zawiesin ok. 60 – 80%, dla ChZT ok. 40%,
BZT5 20 – 30%, a dla suchej masy 25 – 35%. Filtry usuwaj zanieczyszczenia o rednicy do
15 – 30 µm.
RODZAJE FILTRÓW SALSNES
Dost pne s trzy typy filtrów Salsnes w zale no ci od ich zastosowania:
• SF – filtry wolnostoj ce o wydajno ci od ok. 800 m3/d do ok. 13 000 m3/d, stosowane
do mechanicznego oczyszczania cieków komunalnych, a tak e z przemysłu rybnego,
spo ywczego, papierniczego, tekstylnego, garbarskiego, browarów oraz na statkach
rejsowych,
• SFK – filtry kanałowe o wydajno ci od ok. 2 000 m3/d do ok. 19 000 m3/d, stosowane
głównie w przemy le o wysokiej ilo ci powstaj cych cieków i o małym st eniu
cz stek stałych (do 30 mg s.m./dm3) np. w przemy le rybnym b d przed instalacj
odwróconej osmozy,
• SFFloc – filtry wolnostoj ce z komor flokulacyjn Salsnes Flock o wydajno ci od ok.
170 m3/d do ponad 1 700 m3/d, stosowane w komunalnych oraz przemysłowych
oczyszczalniach cieków, gdzie wymagane jest osi gni cie du ego stopnia separacji
cz stek stałych. Proces flotacji oraz filtracji pozwala na redukcj od 70 do 90 %
cz stek stałych. Procesy filtracji, zag szczania oraz odwadniania osadu s w tych
modelach zintegrowane.
REFERENCJE
Filtry Salsnes zdobyły ponad 80% rynku oczyszczalni komunalnych w Norwegii, a ponadto
zyskuj uznanie na rynku w Ameryce Północnej, Azji, Australii oraz Afryce. W Polsce filtr
Salsnes znalazł zastosowanie w oczyszczalniach komunalnych oraz w przemy le m.in. w
ubojniach oraz rze niach, przemy le spo ywczym, papierniczym oraz browarze.
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